ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลเมืองนราธิว าส ตั้งอยู่ในตาบลบางนาค อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิว าส
โดยมีอาณาเขตโดยสังเขป ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดกับองค์การบริหารส่วนตาบลลาภู อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้าบางนรา และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองนราธิวาส สภาพโดยทั่วไปลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า มีแม่น้าบางนรา
เป็นแม่น้าสายหลัก แม่น้าโคกเคียน คลองยะกัง และมีบางส่วนติดทะเลด้านอ่าวไทย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เขตเทศบาลเมื องนราธิ วาสมี ภู มิ อากาศเป็ นแบบมรสุ มเขตร้ อน แบ่ งฤดู กาลออกเป็ น ๒
ฤดู ได้แก่
ฤดูฝน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเอาความชื้น
จากทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ทาให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีก
ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาทาให้มีฝนตกชุกอีก
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ทาให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นดินปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแม่น้าและคลองหลายสาย ได้แก่ แม่น้าบางนรา คลอง
ยะกัง คลองโคกเคียน และคลองชลประทานรวมไปถึงชายทะเล (หาดนราทัศน์)
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1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้
-

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 35 ชุมชน และเขตที่ไม่ได้จัดตั้ง
เป็นชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๔๑,๔๔๘ คน แบ่งเป็นชาย
๒๐,๔๕๐ คน หญิง ๒๐,๙๙๘ คน
รายชื่อชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
ที่

ชื่อชุมชน

เขต

ประธานชุมชน

1

กาแลตาแป

1

นายมูฮาหมัดดือราฟี สะมะแอ

2

กาแลปาแย

1

นายการียา เจะซือแม

3

กาปงบารู 1

1

นายเปายี

4

กาปงบารู 2

1

นายรอนิง อาแว

5

กาปงบารู 3

1

นายมะซอลา สามะแม

6

ชายทะเล

1

นายมะสูยี สะมะแอ

7

ตลาดเก่า

1

นางสาวนารีดา ยา

8

โต๊ะกอดอร์

1

นายซาเฮะอารี สาเฮะอูมา

9

ท่าเรือ 2000

1

นายดอแม

10 พิทักษ์ลิขิต

1

นายยูกิฟลี หะมะ

11 มัดยามัน

1

นายสถิตย์

12 รายอบือรากะ

1

นางเจ๊ะดาย๊ะ สาและ

13 สมัยอาณาจักร

1

นายสมศักดิ์ เซะ

14 หลังตลาดสด

1

นายมานโซ สมาสกุล

15 กาปงปายง

2

นายเจษฏา มะ

16 บือตง

2

นายมะดาโอะ เจ๊ะโซ๊ะ

ยูโซะ

บราเฮง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

พวงแก้ว

ที่อยู่/โทรศัพท์
20/8 ตรอกปริวัตร
089-4646739
๒/41 ถ.นิมิตรมงคล
087-2922393
87 ถ.กาปงบารู
08๙ - 7346043
61/10 ถ..กาปงบารู
084 - 8587303
217 ซ.กาปงบารู
082 - 8213642
38 ถ.ชายทะเล
๐๘6 - 2962440
๒๗ ซ..มัสยิดปาทาน
08๐ - ๘626๘2๐
4/1 ซ.โต๊ะกอดอร์
08๙ - ๔๖๒๖๐๒๑
4 ถ.พิทักษ์ลิขิต
089 - ๘7๗๓๒๒9
7/1 ถ.พิทักษ์ลิขิต
089 - 8766297
2 ซ.วงศ์กาแหง
080 - 3966234
22 ถ.กาปงบารู
084-6331690
73/ ๓๙ ตรอกวิจิตร
08๔-๗๕๐๙๒๘๖
65/11 ถ.พิทักษ์ลิขิต
082-2621317
53 ซ.เทศบาล 6
082-2660529
6/7 ถ.พนาสณฑ์ 3
081-3837013
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ที่
ชื่อชุมชน
17 ประชาร่วมใจ

เขต
2

ประธานชุมชน
นายสุจินดา อนันตะกูล

18 พนาสณฑ์

2

นายสุทธิลักษณ์ อานวยโชติสกุล

19 เมาะสือแม

2

นางเจ๊ะอัสนะห์ สาเมาะ

20 ร่วมอุทิศ

2

นายไพบูลย์

21 ละม้ายอุทิศ

2

นายสมโชติ เสาร์ศรีอ่อน

22 วัดบางนรา

2

นายนราธิป ชุมประศาล

23 อดุลตานนท์

2

นายกิตติ ศิรไิ พรวัน

24 912

2

นายชลัท สุขสวัสดิ์

25 ตรอกช้างสมานฉันท์

2

นายมะสาและ อารง

26 กาปงตาโก๊ะ

3

นายอิสกานดา สูดิง

27 จือปอ

3

นายหาญมินทร์ สะมะแอ

28 ณ นคร

3

นายไพศาล สุกิจจานนท์

29 บางนาค

3

นายวุฒิชัย นีรนาถภูวดล

30 บูรณะ

3

นายรุสมาดี บือราเฮง

31 ประชาภิรมย์

3

นายชานาญ

32 ยะกัง 1

3

นายฮิลมี บินหะยีนิยิ

33 ยะกัง 2

3

น.ส.ซาลีน่า มะดือเระ

34 ฮูยงตันหยง

3

นายมะการี สะมะแอ

35 กูแบบาเดาะ

3

นางสาวแวนูรา ดือราแม

ตันพลีรัตน์

วงศ์คาอินทร์

ที่อยู่/โทรศัพท์
27 ถ. ประชาร่วมใจ
086 - 1778999
3/14 ถ.พนาสณฑ์
086 - 4906986
15/3 ถ.พิชิตบารุง
084 - 9973097
13/5 ถ.ร่วมอุทิศ
081 - 6986685
44/3-4 ถ.สุริยะประดิษฐ์
081 - 4796903
4/1 ซ.สุขเกษม 1
081 - 9570166
1 ซ.อดุลตานนท์ 7
083 - 6534807
๑/๒๘ ถ.ชาญอุทิศ
08๓ – ๖๕๕๘๑๘๔
27/1 ซ.ตรอกช้าง
082 - 7310814
3/2 ถ.จาตุรงค์รัศมี
087 - 0478183
60/2 ถ.แสงจันทร์
085 - 0777648
16/27 ซ.ประชาพัฒนา
081 - 0930256
91/5 ซ.ไตรภพ
081 - 8974369
96 ตรอกบูรณะ 2
083 - 1680627
28 ซ.ประชาอุทิศ
089 - 4653555
2 / 1 ซ.1 ถ.ยะกัง 1
083 - ๕129977
5/1 ซ.7 ถ..ยะกัง 2
089 - 6879204
50/1 ถ.ตากใบ
085 - 6731361
๔/๘ ถ.ศิริภักดี
๐๙๘ – ๐๔๕๘๐๓๖
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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องค์กรของเทศบาล ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ
1. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
จานวน 18 คน ทาหน้าที่นิติบัญญัติ มีวาระในการดารงตาแหน่ง ๔ ปี แบ่งเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตที่ ๑
๑.นายนัซรุดดีน มะเซ็ง
๓.นายนาวา ยีดิง
๕.นายเจะอูมา เจะมุ

๒.นายมะรอนิง มะยิ
๔.นายดิเรก
ยา
๖.นายมะตอฮา ดอเล๊าะ

เขตที่ ๒
๑.นายไพโรจน์ นิยมเดช
๓.นายโอภาส อิสระนรากุล
๕.นายสมาน รานิง

๒.นายอานนท์ โสตติมานนท์
๔.นางสมพร
แปูนคง (ประธานสภาเทศบาล)
๖.นายสยาม
มงคลรัตน์

เขตที่ ๓
๑.นายสูไฮมี
มะรอดิง
๓.นายแวมะโซ แวดาโอะ
๕.นายอับดุลอาซิส มะ
(เลขานุการสภาเทศบาล)

๒.นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์
๔.นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ
๖.นายอามิง
บินนิแว (รองประธานสภาเทศบาล)

2. นายกเทศมนตรี จานวน 1 คน และมีรองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการแต่งตั้งของ
นายกเทศมนตรี จานวน 3 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการ
ดารงตาแหน่ง 4 ปี ทาหน้าที่บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส คือ
๑.นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรี
๒.นายอุดม
เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี
๓.นายนิยิ
นิเลาะ
รองนายกเทศมนตรี
๔.นายชุมสาย
เทพลิบ
รองนายกเทศมนตรี
๕.นายสาการียา นิแวร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
6.นายอาฮามะ
กุลยานันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
7.นายวัฒนะ
วัฑฒนายน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ส่วนราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
2. สานักการศึกษา
3. สานักการช่าง
4. กองคลัง
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. กองวิชาการและแผนงาน
๗. กองสวัสดิการสังคม
8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. สถานธนานุบาล
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2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมี
จานวนผู้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๒๕,804 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๖,651 คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๓
ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมี
จานวนผู้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๒๖,๙๒๓ คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๖,๐๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ ของ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และแยกตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนผู้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๘,๓๘๒ คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน
๕,๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๒ ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวนผู้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๙,๑๔๙ คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน
๕,๓๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๐ ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต
เขตเลือกตั้งที่ ๓ จานวนผู้สิทธิเลือกตั้ง จานวน ๙,๓๙๒ คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน
๕,๖๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๓ ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
ชุมชนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อชุมชน
กาแลตาแป
กาแลปาแย
กาปงบารู 1
กาปงบารู 2
กาปงบารู 3
ชายทะเล
ตลาดเก่า
โต๊ะกอดอร์
ท่าเรือ 2000
พิทักษ์ลิขิต
มัดยามัน
รายอบือรากะ
สมัยอาณาจักร
หลังตลาดสด
กาปงปายง
บือตง
ประชาร่วมใจ

ชาย(คน)
๓๙๘
3๓๒
๔๖๕
3๔๐
4๒๐
68๔
4๐๙
34๕
12๓
2๔๒
4๒๔
335
๒๙๔
35๒
70๘
3๔๘
16๙
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หญิง(คน)
๓๕๗
3๔๙
5๒๐
36๘
38๘
6๔๘
4๕๐
3๔๐
12๗
2๕๖
4๔๒
31๑
27๒
37๐
7๖๖
3๔๐
18๔

รวม
75๕
๖๘๑
9๘๕
70๘
80๘
1,3๓๒
8๕๙
6๘๕
2๕๐
4๙๘
8๖6
64๖
5๖๖
7๒๒
1,4๗๔
6๘๘
35๓

จานวนครัวเรือน
126
144
136
92
122
262
149
96
40
95
95
106
153
129
263
161
145
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ชุมชนที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อชุมชน
พนาสณฑ์
เมาะสือแม
ร่วมอุทิศ
ละม้ายอุทิศ
วัดบางนรา
อดุลตานนท์
912
ตรอกช้างสมานฉันท์
กาปงตาโก๊ะ
จือปอ
ณ นคร
บางนาค
บูรณะ
ประชาภิรมย์
ยะกัง 1
ยะกัง 2
ฮูยงตันหยง
กูแบบาเดาะ
รวม ๓๕ ชุมชน
*ไม่กาหนดชุมชน

ชาย(คน)
4๘๖
28๑
12๘
24๘
๗๖๘
372
1๖๘
2๓๓
๕๐๒
6๘๒
๘๑๐
5๕๓
2๕๗
4๒๑
8๓๑
๗๑๑
31๓
2๓๑
14,38๓
๖,๐๖๗
๒๐,๔๕๐

หญิง(คน)
5๗๔
30๕
14๖
268
4๒๐
40๕
18๖
2๔๖
5๖๓
7๒๗
8๖๒
6๒๑
2๘๖
4๘๑
91๔
70๙
40๔
2๕8
14,๘๖๓
๖,๑๓๕
๒๐,๙๙๘

รวม
1,0๖0
58๖
27๔
51๖
1,๑๘๘
7๗๗
3๕๔
4๗๙
1,0๖๕
1,๔๐๙
1,6๗๒
1,174
5๔๓
9๐๒
1,7๔๕
1,๔๒๐
71๗
4๘๙
29,๒๔๖
๑๒,๒๐๒
๔๑,๔๔๘

จานวนครัวเรือน
435
207
112
224
385
333
139
114
208
291
668
638
99
506
312
272
112
120
๗,๔๘๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีสถาบันการศึกษาทั้งหมด 21 แห่ง เป็นสถาบันของรัฐ 13
แห่ง เอกชน 8 แห่ง เปิดสอนทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และระดับมหาวิทยาลัยเปิดสอนสูงสุดในระดับปริญญา
โท รวมทั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาล อีกจานวน 6 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 6

ข้อมูลสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจาปี 255๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
ลาดับ
ที่

ชื่อโรงเรียน

จานวนอาจารย์/ครู
และบุคลากรทั่วไป

จานวนนักเรียน/นักศึกษา

จานวน
เปิดสอนระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

อาคาร
เรียน

ห้อง
เรียน

404

826

12

24

1

โรงเรียนศร
สมบูรณ์

6

57

63

422

2

โรงเรียนพิมานวิทย์ 14

94

108

1,052 1,175 2,227

3

5๙

๑,๒๒1 2,857 4,078

๑๑

๙7

852

845

๑,697

๖

๔8

852

592

1,444

3

31

610

๑๔5

755

3

๘

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

๑๒7

523

650

7

57

ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

3
4
5
6
7

โรงเรียนอัตตัรกี
114 ๑98 312
ยะห์ อิสลามียะห์
โรงเรียนสวน
14 87 101
สวรรค์วิทยา
โรงเรียนราษฏร์
14 39 53
วิทยา
โรงเรียนนรา
10 ๑1 21
วิทย์อิสลาม
ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา ๘ 27 35
ตามอัธยาศัย

8

โรงเรียนนราสิกขาลัย 38

74

112 1,202 921

2,123

3

53

9

โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส

24

72

96

715

๖55

๑,๓70

7

๓4

10

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ

๑๒

๕๙

71

6๘4

๒๔๐

924

๕

๑๗

254 718 972 7,737 8,357 16,094

60

428

รวมทั้งสิ้น

เตรียมอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ ๖
อนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
อนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ ๖
อนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ 6

อนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ ๖
เตรียมความพร้อม
แบบประเภทไป-กลับ
เตรียมความพร้อม
แบบให้บริการทีบ่ ้าน

หมายเหตุ ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนต่ากว่าระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีในพื้นที่ ประจาปีการศึกษา
2557 คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส , วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในระดับปริญญาโทที่เปิดสอน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ
มหาวิทยาลัยรัชภาคย์ ประกอบด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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หลักสูตรต่ากว่าปริญญาตรี
- วิทยาลั ยเกษตรและเทคโลยีนราธิวาส เปิดสอนระดับ ปวช. และปวส. จานวน 4 สู ตร คือ
ประเภทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ , สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) มี
นักศึกษาชาย จานวน 53 คน นักศึกษาหญิง จานวน 31 คน
- วิทยาลัยการอาชีพตากใบ เปิดสอนระดับ ปวช.และปวส. จ านวน 2 หลักสูตร คือ ประเภท
สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักศึกษาชาย จานวน 11 คน นักศึกษาหญิงจานวน 2 คน
- วิทยาลั ยเทคนิ คนราธิว าส เปิดสอนระดับ ปวช. จานวน 7 หลั กสู ตร คือ ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล วิชาโลหะการ สาขาเทคนิคโลหะ วิชาไฟฟูา
กาลัง วิชาอิเล็คทรอนิคส์ และวิชาการก่อสร้าง , ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 2 หลักสูตร ได้ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับ ปวส. จานวน 9 หลักสูตร คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จ านวน 6 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ส าขาวิ ช าเครื่ อ งกล สาขาวิ ช าเทคนิ ค โลหะ สาขาวิ ช าไฟฟู า ก าลั ง สาขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาชาวิชาเทคนิคการผลิต , ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 4
หลักสูตร ได้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
นักศึกษาชาย จานวน 78 คน นักศึกษาหญิง จานวน 132 คน
หลักสูตรปริญญาตรี
- คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คือ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 มีนักศึกษาชาย จานวน 16 คน นักศึกษาหญิง จานวน 331 คน
- คณะแพทยศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คือ แพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 มีนักศึกษาชาย จานวน 59 คน นักศึกษาหญิง จานวน 88 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 8 หลักสูตร คือ วิศวกรรมบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มีนักศึกษาชาย
จานวน 250 คน นักศึกษาหญิง จานวน 62 คน
- คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 หลั กสู ตร คื อ วิทยาศาสตร์บัณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาชาย จานวน 215 คน หญิง จานวน 101 คน
- คณะวิ ทยาการจั ดการ จ านวน 4 หลั กสู ตร คื อ บั ญชี บั ณฑิต หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
สาขาวิชาการบัญชี และบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์บั ณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
สาขาวิชาการจัดการ มีนักศึกษาชาย จานวน 387 คน นักศึกษาหญิง จานวน 1,061 คน
- สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จ านวน 3 หลักสู ตร คือ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชากฏหมายอิสลาม ศิลปะศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชา
อิสลามศึกษา ศิลปศาสตร์ บัณฑิต หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสู ตรนานาชาติ) มี
นักศึกษาชาย จานวน 195 คน นักศึกษาหญิง จานวน 407 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 สูตร คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555 สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลั กสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาชีววิ ทยา
ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ มีนักศึกษาชาย จานวน 36 คน มีนักศึกษา จานวน 386 คน มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์มีจานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,557 คน บุคลากร 802 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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สาหรับในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยรัชภาคย์
ข้อมูลจานวนนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจาปี 2559
ลาดับ
ที่

ชื่อโรงเรียน

จานวนอาจารย์/ครู
และบุคลากรทั่วไป

จานวนนักเรียน

จานวน

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒1

51

72

475

425 900

๔

๓3

๒

โรงเรียนเทศบาล ๒

8

39

47

412

342

754

๔

๒2

๓

โรงเรียนเทศบาล ๓ 13

36

49

460

328

788

๔

28

๔

โรงเรียนเทศบาล ๔

7

17

24

189

158

347

๓

๑2

๕

โรงเรียนเทศบาล ๕

๕

๑5

๒0

196

๑20

316

๓

๑1

๖

โรงเรียนเทศบาล ๖

8

24

๓2

313

292

605

๓

20

62 182 244 2,045 1,665 3,710

21

126

รวม

รวม

เปิดสอนระดับชั้น

ชาย

อาคารเรียน ห้องเรียน

ที่มา :

เตรียมอนุบาล –
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เตรียมอนุบาล –
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เตรียมอนุบาล –
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เตรียมอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ ๖
เตรียมอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ ๖
เตรียมอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๑-6
ลาดับที่
1
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้
( โรงเรียนเทศบาล ๑ )
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดประจา
จังหวัด ( โรงเรียนเทศบาล ๒ )
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาอิยา
อัลยากานี ( โรงเรียนเทศบาล ๓ )
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๔
(บ้านกาปงตาโกะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดประชาภิรมย์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอียะห์
( โรงเรียนเทศบาล ๖ )
รวม

จานวนครูและบุคลากรทั่วไป

จานวนเด็กเล็ก

จานวน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

๑

๗

๘

๕๘

๘๕

๑๔๓

๔

๑

๓

๔

3๖

๓๑

6๗

๒

-

๔

๕

๓๑

3๒

๖3

๒

-

๒

๒

2๙

๓๐

5๙

๑

-

๓

๓

๔๑

๓๘

๗๙

๓

-

๘

๘

7๘

๗๒

15๐

๓

๒

๒๗

3๐

303 28๘

5๖๑

1๕

ที่มา :
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4.2 สาธารณสุข
การบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประชาชน
สามารถรับบริการได้จากสถานพยาบาลต่างๆ ดังนี้
๔.๒.๑ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ณ เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 มีบุคลากรให้บริการจานวนทั้งสิ้น ๑,๑๕๓ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ แบ่งเป็นชาย จานวน
๙๔ คน หญิง จานวน ๕๙๐ คน ลูกจ้างประจา แบ่งเป็นชาย จานวน ๓๙ คน หญิง จานวน ๘๔ คน พนักงาน
ราชการ แบ่งเป็นชาย จานวน ๑๗ คน หญิง จานวน ๑๗ คน และลูกจ้างชั่วคราว แบ่งเป็นชาย จานวน ๘๙ คน
หญิง จานวน ๒๒๓ คน เปิดบริการปูองกันและรักษาโรคด้านกุมารเวชกรรม ด้านสูติ - นารีเวช ด้านเวช
กรรมทั่วไป ด้านหู คอ จมูก ตา ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านศัลยกรรมทั่วไป ด้า นศัลยกรรมระบบ
ประสาท ด้านอายุรกรรม ด้านโรคเลือด ด้านจิตเวชทั่วไป จิตเวชยาเสพติด จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ด้านวัณโรค
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านหืดหอบและถุงลมโปุงพองผู้ใหญ่ ด้านหืดหอบเด็ก ด้านทันตกรรม ฝากครรภ์ คลินิก
เด็กดี คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเด็กขาดสารอาหาร คลินิกตา และคลินิกพิเศษอื่นๆ ในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนภายในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง
๔.๒.๒ สถานพยาบาลนราการแพทย์ สหคลินิก (โรงพยาบาลหมอแว) เป็นโรงพยาบาล
ของเอกชน ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 มีแพทย์ และพยาบาลอยู่ประจาให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆจานวน 13 คน แบ่งเป็นชาย ๓ คน หญิง
10 คน เปิดบริการปูองกันและรักษาโรค โดยบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคต่างๆ เช่น โรคบาดทะยัก พิษสุนัข
บ้า ไวรัสตับอักเสบ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก และเปิดบริการรักษาโรคหู ตา คอ จมูก ผิวหนัง –
ภูมิแพ้ ผ่าตัดทางหู คอ จมูก โรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรคอายุรกรรม โรคกุมารเวช (โรคเด็ก) ผ่าตัดเล็ก
เข้าสุนัต โรคทางสูติ-นารีเวช โรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ รับฝากครรภ์ ทาคลอด และให้คาแนะนาแก่ผู้ปุวย
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว คาแนะนาเรื่อง อาหารที่ควรรับประทาน เรื่องงดรับประทานในแต่ละโรค การรักษาโรค
มีให้บริการตรวจและรักษาโรคต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 สาขา ดังนี้
1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ โดย นายแพทย์แวดือราแม แวดาโอะ
2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดย นายแพทย์ราชัย ราชมุกดา
3. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคกุมารเวชศาสตร์ (โรคเด็ก) โดยแพทย์หญิงนูเรีย พัฒนปรีชาวงศ์
๔.๒.๓ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข
จานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ตั้งอยู่ตึกสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส
และคลินิกเทศบาลนอกเวลาราชการ ตั้งอยู่บริเวณถนนภูผาภักดี ติดธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นงานด้านรักษาพยาบาล
ตามโครงการบริการสาธารณสุข ด้านการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพของประชาชน ให้การรักษาโรค การ
ทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกวัน ในวันและเวลาราชการ มีพยาบาลวิช าชีพ
ประจาอยู่ที่ศูนย์บริการแห่งนี้ สามารถให้บริการในการรักษาโรคทั่ว ๆไปเบื้องต้นแก่ประชาชน และออก
หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่(เทศบาลพบประชาชน) และยังมีการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง จานวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดประชาภิรมย์ ชุมชนยะกัง และชุมชนสมัยอาณาจักร
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เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดาเนินการให้บริการด้านสาธารณสุขในงานต่างๆ ดังนี้
- งานสัต วแพทย์ ออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 12 ราย ฆ่าสุกรและ
ชาแหละ จานวน 7,580 ตัว/ปีหรือ 20 ตัว/วัน โดยประมาณ และได้ควบคุมปูองกันโรคระบาดที่เกิดจาก
สัตว์สู่คนที่พบในสุกร- โค ที่ชาแหละ ได้แก่ โรควัณโรค โรคแอนแทรกซ์ โรคใบไม้ในตับ โรคทริซิโนซิส
(พยาธิ) และอื่นๆ(พยาธิ) การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนั ขบ้าให้แก่
สุนัข แมว ลิง กาจัดสุนัขจรจัด ส่วนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก จะดาเนินการตรวจเฝูาระวังบ้านนก (นก
นางแอ่น) สถานที่อยู่ของนกอพยพ
การพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์,โรงพักสัตว์และบริเวณโรงฆ่าสัตว์
สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันศุกร์ และกาจัดเชื้อโรคและเฝูาระวังโรคที่มากับสัตว์ โดยพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงฆ่า
สัตว์และโรงพักสัตว์เดือนละ 1 ครั้ง ได้มีการตรวจสอบสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อคัดแยกสัตว์ปุวย
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาเนินการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการต่างๆ และดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและตรวจ พร้อมระงับเหตุราคาญ ควบคุมการประกอบ
กิจการด้านสุขาภิบ าล โดยตรวจสอบ ควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหาร ตรวจสอบ ควบคุมสถานที่ส ะสม
อาหาร ส่งเสริมความรู้และพัฒ นาการงานสุขาภิบาลอาหาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐานตลาดสด ตรวจสอบ ควบคุม การจัดสถานที่และการวางสิ่งของ ตรวจดูแลสุขลักษณะของผู้ขาย
และผู้ช่ว ยขายล้า งทาความสะอาดตลาดสด การรักษาความสะอาดและกาจัดมูลฝอยในตลาดสด ตรวจ
อาหารสดในตลาด ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย
ตรวจสอบ ควบคุมสถานประกอบการ รณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้คาปรึกษา แนะนาการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ
ตรวจสอบ ควบคุมการสุขาภิบาล สุขาภิบาลโรงงานและอาชีวอนามัย ตรวจสอบ ควบคุมอาชีวอนามัยในโรงงาน
รณรงค์ส่งเสริมความรู้และให้คาแนะนา การควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้วย
เหตุราคาญ ตรวจสอบและแก้ไขมลพิษและเหตุราคาญ กลิ่นเหม็น เสียง ละอองสารพิษ การเลี้ยงสัตว์
อาคาร/โรงงานและสถานประกอบการการเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงานสุขาภิบาลข้อมูลข่าวสารและการ
จัดทาระเบียบรายงาน ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการตามเทศบัญญัติ แก่สถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่
สะสมอาหาร การจาหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดตั้งสถานที่สะสม
อาหาร จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในสถานที่ การออกให้บริการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข จัดทาหนังสือ
แจ้งกาหนดการรับคาขอใบอนุญาตล่วงหน้า จัดทาหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และเผยแพร่ข่าวสารด้านการ
สุขาภิบาล
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งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส
ด้านบริการสาธารณสุข
กิจกรรมการบริการ
จานวน
1. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในศูนย์
10,309 คน
บริการสาธารณสุขฯ/คลินิกเทศบาล
2. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
673 คน
3. ผูไ้ ด้รับการคัดกรองพบมีภาวะ
13 คน
เบาหวาน
4. ผู้ที่พบภาวะเบาหวานได้รับ
13 คน
การส่งต่อเพื่อวินิจฉัย
5. ผูไ้ ด้รับการส่งต่อได้รับการวินิจฉัยโดย
13 คน
แพทย์ว่าเป็นเบาหวาน
6. รักษาต่อเนื่องสม่าเสมอ
658 คน
7. ผู้ปุวยนอกปุวยด้วยโรคเบาหวาน

671 คน

8. ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

6,076 คน

9. ผูไ้ ด้รับการคัดกรองพบมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
10. ผู้ที่พบภาวะความดันโลหิตสูงได้รับ
การส่งต่อเพื่อวินิจฉัย

16 คน

11. หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับการวางแผน
ครอบครัว
12. บริการเยีย่ มบ้านโรคเรื้อรัง

654 คน

16 คน

13. เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดใน
ชุมชน
14. เฝูาระวังภาวะโภชนาการในเด็ก
0-72 เดือน

394 คน/1,182
ครั้ง/10 ชุมชน
209 คน/209
ครั้ง/10 ชุมชน
400 คน /1,600
ครั้ง / 10 ชุมชน

15. ออกหน่วยเคลื่อนที่

7 ครั้ง/287 คน

16. นิเทศติดตามการดาเนินงานของ
อสม.

51 คน/12 ครั้ง

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กิจกรรมการบริการ
จานวน
1.เด็กแรกเกิดทีม่ ารับวัคซีน BCG
2.เด็กอายุ 9 เดือนที่มารับวัคซีนหัด
3.เด็กอายุ 9 เดือนได้รับการตรวจฟัน

73 คน
73 คน

4.เด็กอายุ 0- 5 ปี ที่มารับวัคซีน
DTP,DTP-HB,OPV
5.เด็กอายุ 0- 5 ปี ที่มารับวัคซีน JE

250 คน

6.เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปแลผู้ใหญ่ได้รับ
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง
7.บริการอนามัยโรงเรียน(ฉีดวัคซีน
และหยอดโปลิโอ ป.1 และป.6)

2,016 คน

8.จานวนหมูบ่ ้าน,ชุมชนที่ได้รับการ
สารวจลูกน้ายุงลาย
9.จานวนหมูบ่ ้าน,ชุมชนที่ได้รับ
ทรายอะเบท
10.เด็กอายุต่ากว่า 5 ปีปุวยด้วยโรค
อุจจาระร่วงได้รับการรักษาด้วย
สารละลายน้าตาลเกลือแร่

135 คน

5 โรงเรียน /
28 ครั้ง /
5,468 คน
10 ชุมชน/
10 ครั้ง
10 ชุมชน/
10 ครั้ง
108 ราย/
216 ซอง

๔.๒.๔ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๑๒.๔ จังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ในการ
ดาเนินการ เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคมาลาเรียโดยตรง และมีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรค
เท้าช้าง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
มาลาเรี ยคลิ นิ ก ตั้ งอยู่ ภายในศู นย์ ฯ และกระจายอยู่ ตามหน่ วยควบคุมโรคติ ดต่ อน าโดยแมลงต่ างๆ และจะ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ม ารั บ บริ ก ารทราบว่ า สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น ๆ เช่ น โรงพยาบาลชุ ม ชนก็
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สามารถดาเนินการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากในอนาคตอาจหยุดให้บริการ
ในส่วนของมาลาเรียคลินิก หากไม่มีอัตรากาลัง เจ้าหน้าที่เข้ามาทดแทน ในส่วนของการดาเนินการเฝูาระวัง
ปูองกัน ควบคุมโรคมาลาเรียในเชิงรับและเชิงรุก ในเชิงรับมีมาลาเรียคลินิกเป็นสถานบริการกระจายตาม
พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคมาลาเรีย จานวน ๓ แห่ง คือ มาลาเรียคลินิกสุคิริน อาเภอสุคิริน มาลาเรียคลินิก
เมืองนราธิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส และมาลาเรียคลินิกศรีสาคร อาเภอศรีสาคร
ในอนาคตจะมีการเปิดบริการของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาล
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.3 อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลเมืองนราธิว าสดาเนินงานด้านกิจการสงเคราะห์ และสวัส ดิการสังคม โดยให้ การ
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะตามชุมชนต่าง ๆ โดยการส่งเสริมด้านการฝึก
อาชีพ กีฬา การศึกษา ศาสนา การส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน รวมถึง การ
สงเคราะห์ผู้ย ากไร้ คนพิการ คนชรา เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น
ด้านพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดทา
โครงการเทศบาลพบประชาชน(เทศบาลเคลื่อนที่) โดยออกหน่วยเทศบาลพบประชาชน ตามชุมชนและ
โรงเรีย น ดาเนิน การแจกถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ , ผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพ ขายสินค้าราคาถูก ผัก
ปลอดสารพิษและให้บริการกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดีและส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกั บประชาชนในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมอาชีพ ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ส่งเสริมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพรองรับ มีอาชีพเสริม มีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณี ประสบสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ โครงการเข้าสุนัตหมู่ จัดพิธีเข้าสุนัตหมู่แก่เด็กกาพร้าและ
ยากจน เพื่อ ส่ง เสริม สนับ สนุน กิจ กรรมตามประเพณีส าคัญ ทางศาสนาและช่ว ยเหลือ แบ่ง เบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในท้องถิ่น
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
๕.๑.๑ ทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถยนต์ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีสภาพ
ถนนที่สะดวกสบายมีถนนสี่เลนตัดผ่าน สามารถเดินทางไป–มา ระหว่างตัวจังหวัด และอาเภอต่างๆได้อย่าง
สะดวกสบาย และมีบริ การรถทั วร์ จากบริ ษัทขนส่ ง จ ากัด (บริ ษั ทไทยเดินรถ จ ากัด บริษัทสยามเดินรถจากัด)
ให้บริการการเดินทางจากสุไหงโกลก–กรุงเทพฯ (vip,ปอ.1,ปอ.2) และบริษัทศรีตรังทัวร์ ให้บริการการเดินทาง
จากนราธิ วาส–ภูเก็ ต ,นราธิ วาส–นครศรีธรรมราช และรถตู้บริการการเดินทางจากนราธิ วาส–สุ ไหงโกลก ,
นราธิวาส–ปัตตานี, นราธิวาส–ยะลา,นราธิวาส–หาดใหญ่ รวมทั้งรถเมล์นราธิวาส–ปัตตานี เปิดบริการทุกวัน ณ
สานักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
๕.๑.๒ ทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ ถึงสถานีรถไฟตันหยงมัสแล้ว เดินทางด้วยทาง
รถยนต์ มาอีก 22 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองนราธิวาส
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๕.๑.๓ ทางอากาศ นราธิวาสมีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑ ต.
โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มีเนื้อที่ ๑,๑๓๗ ไร่ เดินทางโดยใช้ทางหลวงสายนราธิวาส-บ้านทอน เชื่อม
ระหว่างสนามบิน กับอาเภอเมืองนราธิวาสอย่างสะดวกสบาย ท่าอากาศยานอยู่ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร มีบริการสายการบินไทยแอร์เอเซีย เปิดบริการทุกวันจากนราธิวาส-ดอนเมือง
และสายการบินไทยสไมล์(การบินไทย) เปิดบริการทุกวันจากนราธิวาส-สุวรรณภูมิ ปัจจุบันรัฐบาลอนุมัติ
งบประมาณจานวน 474 ล้านบาทเศษสาหรับโครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งของเครื่องบิน ขยาย
รันเวย์ จากเดิมที่มีความยาว ๒,๐๐๐ เมตร เพิ่มเป็น ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงระบบต่างๆ ของท่าอากาศ
ยานให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ไอซีเอโอ (International Civil
Aviation Organization: ICAO) เพื่อรองรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเครื่องบิน โดยสารระหว่างประเทศ
เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบินจาก
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ในการ
เดินทางไปประกอบพิ ธีฮัจญ์ ที่นครเมกกะ โดยไม่ต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องที่ท่า อากาศยานหาดใหญ่ไปต่อที่
สุวรรณภูมแิ ละรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 การไฟฟ้า
ปัจจุบันการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสมีกาลังการผลิต ๒3 MW มีผู้ใช้ไฟในเขต
เทศบาลจานวน 32,655 ราย ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการไฟฟูาอย่างทั่วถึง และเพียงพอสาหรับ
การใช้บริการมีประชาชนในชุมชนเพียงเล็กน้อยที่ไม่ใช้บริการไฟฟูา เนื่องจากฐานะยากจน มีปัญหาในเรื่อง
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่อยู่อาศัย และบางส่วนไม่ประสงค์จะใช้ไฟฟูา
5.3 การประปา
ในเขตอาเภอเมืองนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส มีแหล่งน้าดิบจาก
คลองบ้านปูตะ มีกาลังการผลิต 9๕๐ ลบ.ม/ชม. มีผู้ใช้น้าในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจานวน 13,๑00 ราย
และมีประชาชนบางส่วนในชุมชนต่างๆ ยังใช้น้าบาดาล และน้าบ่อที่ขุดขึ้นมาเอง เนื่องจาก ระบบประปายังเข้า
ไม่ถึง แต่ก็สามารถใช้ในการอุปโภค และบริโภคได้ดี ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดน้า
5.4 โทรศัพท์
บริษัท TOT จากัด (มหาชน)และบริษัทเอกชน เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ ในเขตเทศบาล
สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึง มีคู่สายที่เพียงพอสาหรับให้บริการประชาชน
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ระบบการสื่อ สารและโทรคมนาคม ได้รับบริการที่ สะดวก
สบายสามารถรับชมโทรทัศน์ จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้ อย่างชัดเจนทุกช่อง และนอกจากนี้ยัง
สามารถรับชมการแพร่ ภาพ ของสถานีโทรทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซียได้อีกด้วย พื้นที่ภายในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส มีสถานีบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ดังนี้
๕.๕.1 ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
๕.๕.2 สานักงานการสื่อสารและโทรคมนาคมนราธิวาส
๕.๕.3 สถานีวิทยุกระจายเสียง 7 แห่ง
1. สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตารวจเขต 9 จังหวัดนราธิวาส
3. สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดนราธิวาส
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงนรา FM. อเมซิ่งเรดิโอ
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5. สถานีวิทยุชุมชนคนนรา FM 93 MHz
๖. สถานีวิทยุ PNU เรดิโอ
๗. สถานีวิทยุอัตตัรฯ เรดิโอ
๕.๕.4 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยราษฎร์ และหนังสือพิมพ์เหยี่ยวข่าว
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
6.2 การประมง
การประมง การทาประมงในเขตเทศบาล จะทาประมงชายฝั่งทะเลและริมแม่น้าโดยมาก
จะทาการประมงขนาดเล็ก การลงทุนไม่มากนัก ปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้าก็ยังมีไม่มาก ปัจจุบันนี้ยังมี
การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งบริเวณชุมชนริมแม่น้า และชายทะเล มีท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เพื่อรองรับการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทางการประมง
6.3 การปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลจะเลี้ยงเพื่อการดารงชีพ การเลี้ยงเพื่อการค้าจะ
มีไม่มากนักจานวนที่เลี้ยงก็ไม่มาก สายพันธุ์ที่เลี้ยงจะเป็นพันธุ์พื้นเมือง ให้ผลผลิตต่า ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ เช่น แพะ แกะ เพื่อประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา นอกจากนั้นก็มีสุกร เป็ด ไก่ ห่าน โค กระบือ
6.4 การบริการ
การค้าขาย ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประกอบการค้าและพาณิชย์กรรมจะอยู่ตาม
เขตถนนภูผาภักดี ถนนพิชิตบารุง ถนนนราธิวาส-ตากใบ ถนนระแงะมรรคา ถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนบายพาส
เป็นต้น การประกอบการค้าจะประกอบการค้าขนาดกลาง ขนาดเล็กและอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีกมากกว่า
ค้าส่ง
6.5 การท่องเที่ยว
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
มีจานวนลดลงประมาณ ๗๐ % ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มตลาด
หลักมีจานวนลดลงประมาณ ๒๐% ประกอบด้วยกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มาเลย์และอินเดีย โดยส่วนมาก
เดินทางมาจากรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีความนิยมกิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับความบันเทิง การ
บริโภคและการซื้อสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะอาเภอสุไหงโก–ลก จังหวัดนราธิวาสและอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากในช่วงวันหยุดยาว
ของเทศกาลต่ างๆ และวัน หยุ ด ปิ ด ภาคเรี ยนของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ในวันหยุด สุ ด สั ปดาห์ ยัง มี
นักท่องเที่ยวขาประจาจากประเทศมาเลเซียเดินทางกับครอบครัวมาพักผ่อนที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วน
จังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก ลดลง ๗๐ % นิยมมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ
หลวงปูุทวดวัดช้างให้และนักท่องเที่ยวมุสลิมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนกิจอิสลาม เช่น มัสยิดกลาง
ปัตตานี มัสยิดกรือเซะ สาหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสมีนักท่องเที่ยวร้อยละ ๘๐ เป็น
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยเดินทางเข้ามาทางด่านอาเภอสุไหงโก-ลกและอาเภอตากใบ วัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว การบันเทิงรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ส่วนนักท่องเที่ยวอีก
๒๐% นิยมเดินทางเข้ามาเพื่อสักการะศาสนสถาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และร่วมกิจกรรมงานประเพณี
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เช่น งานของดีเมืองนรา งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ด้านการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการ
จั ด งานต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ก ารประกอบการ
ร้านอาหารและร้านค้าขายสินค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ย วที่มาเยือนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในต่างอาเภอ
และจังหวัดใกล้เคียง สาหรับชาวต่างประเทศที่มาเยือน ได้แก่ ชาวมาเลเซีย ซึ่งมีชายแดนติดต่อกัน ส่วน
นักท่องเที่ยว ชาวยุโรปและประเทศอื่นๆในแถบเอเชีย มีจานวนน้อยมากสาหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลที่น่าท่องเที่ยวและน่าสนใจ มีดังต่อไปนี้
หาดนราทัศน์
หาดนราทัศน์ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็น
ชายหาดที่มีสภาพเป็นหาดทรายสีขาวเป็นแนวยาว บริเวณชายหาดจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงามสดชื่น
สลับ ไปกับ ทิวสนที่เรี ยงรายทั่ว ทั้งพื้นที่ของบริเวณชายหาด มีการคมนาคมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่
สะดวกสบาย มีร้านค้า ร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองนราธิวาส มีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดและภาคใต้ตอนล่าง
มัสยิดกลาง
ตั้งอยู่บริเวณใกล้สะพานปรีดา–นราทัศน์ ถนนพิชิตบารุง อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ประมาณ 2 กิโลเมตร ใกล้กับหาดนราทัศน์ ก่อสร้างเมื่อ
พ.ศ. 2524 พื้นที่ประมาณ 10 ไร่เศษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 21 ล้านบาทเศษ ด้วยหินอ่อน เป็น
อาคารตึก 3 ชั้น มีห้องละหมาด 2 ชั้น ปูด้วยพรมสีฟูาอ่อน หอคอยสูงสาหรับส่งสัญญาณอาซาน หลังคาทรงโดม
ตามแบบมัสยิดทั่วไป มีสถาปัตยกรรมแบบไทย–อิสลาม มีรูปที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญทางศาสนาอิสลาม
ประชาชนชาวไทยมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจที่สาคัญทางศาสนา
แม่น้าบางนรา
เป็นแม่น้าสายสาคัญของจังหวัดนราธิวาส ยังคงสภาพตามธรรมชาติที่สมบูรณ์มี
ทัศนียภาพที่สวยงามอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาพรรณ เป็นแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญไหลผ่าน
ตาบลพร่อน ตาบลบางขุนทองและตาบลไพรวัน ออกสู่อ่าวไทย บริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ความยาว
ประมาณ 60 กิโลเมตร
เขื่อนท่าพระยาสาย
เป็นสันเขื่อนมีความยาว ประมาณ 600 เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้าบางนราอยู่ตรง
ข้ามโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกาลังกาย มีบรรยากาศที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของ
พลับพลาที่ประทับ มีการก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว บริเวณรอบๆเป็นลาน
คอนกรีต ลักษณะเป็นขั้นบันไดสาหรับนั่งชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนราธิวาส และความสวยงามของแม่น้าบางนรา
สลับด้วยแนวทิวสนและภูเขาตันหยง ทุกๆปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
จะเสด็จประทับพลับพลาที่ประทับแห่งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือ หน้าพระที่นั่ง ในงานของดีเมืองนรา
ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็ น สวนสาธารณะที่ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วตั้ ง อยู่ ต รงข้ า มกั บ ที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ ง
นราธิวาสและอยู่ใกล้กับเขื่อนท่าพระยาสาย มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนใน
เขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง นิยมมาพักผ่อนและออกกาลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้ เพราะมีการ
คมนาคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเดินทางมาพักผ่อน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณ
สวนสาธารณะแห่งนี้อยู่เสมอ ปัจจุบันเทศบาลได้ดาเนินการปรับปรุงโดยปรับพื้นที่ ทั้งหมด ก่อสร้างอาคาร
แสดงสินค้าพื้นเมือง ลานพิธี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกาย ห้องน้า ห้องส้วม ลานน้าพุ ติดตั้งโคมไฟ
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ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ สวนสุขภาพ โดยแต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกกาลังกายเป็นจานวน
มาก สวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับการประกาศจากกรมอนามัย ให้เป็น สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ ประเภทที่ 1
คือ เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ตั้งอยู่บริเวณ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส เดิมเป็นที่ดินของสหกรณ์
นิคมบาเจาะและเทศบาลได้รับกรรมสิทธิ์มา เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 85 ไร่ ที่ได้ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสวนสาธารณะประจาจังหวัดนราธิวาส
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสวนสาธารณะแห่งนี้ เช่น การแข่งขันนกเขาชวาเสียงประจาปี การแข่งขันกีฬา
การจัดงานของดีเมืองนรา งานกาชาด และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ฯลฯ
คลองโคกเคียนและคลองยะกัง
ลาคลองทั้งสองสาย ไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีทัศนียภาพที่สวยงาม
เป็นธรรมชาติเหมาะแก่การล่องเรือท่องเที่ยวชมสภาพของลาคลอง ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ร่วมมือกับ
ชุมชน และภาคเอกชนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส คือ ตลาด
น้ายะกัง
6.6 อุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม
255๗ เป็นโรงงานจาพวก 2 จานวน 1๓ โรง เงินลงทุน 14,604,000 บาท จานวนคนงาน ๕0 คน และ
โรงงานจาพวก 3 จานวน 28 โรง เงินลงทุน 314,785,216 บาท จานวนคนงาน 299 คน
อุตสาหกรรมหลักที่สาคัญ
ตารางแสดงอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
หมวดอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมอโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

จานวน
(ราย)
19
6
6
3
2
2
1
1
1

เงินลงทุน (บาท)
204,785,216
89,450,000
12,958,000
1,066,000
8,850,000
6,200,000
2,000,000
1,380,000
2,700,000

คนงาน (คน)
132
99
28
8
18
14
40
6
4

ทีม่ า : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

อุตสาหกรรมหลักที่สาคัญในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ความเคลื่อนไหวในรอบปี ๒๕๕7 มี
โรงงานในเขตเทศบาลเมืองนราธิว าสปรากฏว่า มีโ รงงานเลิ กประกอบกิจการ จานวน 2 โรง เงินลงทุน
2,505,000 บาท คนงาน จานวน 8 คน เป็นโรงงานประเภททาวงกบประตู-หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ และ
เคาะพ่นสีรถยนต์ ในส่วนของการยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานในปี 2557 ปรากฏว่าในเขต
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เทศบาลเมืองนราธิวาส มีผู้ขออนุญาต จานวน 1 โรง เงินลงทุน 31,000,000 บาท คนงาน 16 คน และใน
ส่วนของการขยายกิจการโรงงานในเขตเทศบาล ไม่มีโรงที่ขยายกิจการ แต่อย่างใด
จานวนผู้ยื่นขออนุญาตตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรมปี 2557
ขออนุญาตตั้งโรงงานในเขตเทศบาล ขออนุญาตขยายโรงงานในเขตเทศบาล
ปี
จานวน
เงินทุน
จ้างงาน จานวน
เงินทุน
จ้างงาน(คน)
โรงงาน
(คน) โรงงาน
2557
1
31,000,000 16
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การเงินการคลังในเขตเทศบาล มีธนาคารที่ให้บริการทางการการเงินและการคลัง จานวน
11 ธนาคาร สาหรับการประกอบการการพาณิชย์ และอื่น ๆ นอกจากนี้ ก็ยังมีการให้บริการทางการเงินใน
รูปแบบกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์ กองทุนและกองทุนหมู่บ้าน SML
ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทนิติบุคคล ประจาปี 2557
ลาดับ
ที่

1

2

3

4

รายการจด
ทะเบียน

ชื่อนิติบุคคล

สถานที่ตั้ง
สานักงานใหญ่

ประกอบ
กิจการ

เงินทุน/บาท
ไทย
ต่างประเทศ

หมาย
เหตุ

เพิ่มทุนห้าง นราแบรนด์ 388 ถนน
หุ้นส่วน
เซอร์วิส
พิชิตบารุง
จากัด
ตาบางนาค
อ.เมือง
จ.นราธิวาส
เพิ่มทุนห้าง นราโฮม
162 ถนน
หุ้นส่วน
โปรดักส์ ระแงะมรรคา
จากัด
ต.บางนาค
อ.เมือง
จ.นราธิวาส
เลิกห้าง
สหพันธา- 3/9 ซ.อดุลหุ้นส่วน
รินทร์
ตานนท์ 6
จากัด
ต.บางนาค
อ.เมือง
จ.นราธิวาส
เลิกห้าง
รัฐชิดาซัม- 1/28 ถนน
หุ้นส่วน
มิท กรุป๊
ชาญอุทิศ
จากัด
ต.บางนาค
อ.เมือง
จ.นราธิวาส

รับเหมา
ก่อสร้าง

2,000,000

เพิ่มอีก

4/12/
2557

ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง

1,000,000

เพิ่มอีก

11/11
/2557

รับเหมา
ก่อสร้าง

600,000

3/12/
2557

นายหน้า
ธุรกิจขาย
ตรง

500,000

24/12
/2557

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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6.8 แรงงาน
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
เทศบาลเมืองนราธิวาส มีจานวน 35 ชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มี
จานวนประชากรทั้งสิ้น ๔๑,๔๔๘ คน แบ่งเป็นชาย ๒๐,๔๕๐ คน หญิง ๒๐,๙๙๘ คน
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ในเขตอาเภอเมืองนราธิวาส มีผู้ใช้น้าประปาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจานวน
13,๑00 ราย และมีประชาชนบางส่ วนในชุมชนต่างๆ ยังใช้น้าบาดาล และน้าบ่อที่ขุดขึ้นมาเอง เนื่องจาก
ระบบประปายังเข้าไม่ถึง แต่ก็สามารถใช้ในการอุปโภค และบริโภคได้ดี ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดน้า
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 65 ซึ่งมี
เอกลักษณ์อันโดดเด่นทางภาษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 34 และ
อื่นๆ ร้อยละ 1
จานวน วัด มัสยิด มัดราเซาะห์ โบสถ์ กูโบร์
สุสานจีน ฌาปนสถาน ศาลเจ้า/วิหาร ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
- วัด
จานวน 3 แห่ง
- มัสยิด
จานวน 9 แห่ง
- มัดราเซาะห์
จานวน 31 แห่ง
- โบสถ์คริสต์
จานวน 1 แห่ง
- กูโบร์
จานวน 6 แห่ง
- ฌาปนสถาน
จานวน 2 แห่ง
- สุสานจีน
จานวน 1 แห่ง
- ศาลเจ้า/วิหาร
จานวน 5 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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จานวนโบสถ์คริสต์ในเขตเทศบาล
ลาดับที่
1.

รายชื่อ
คริสต์จักรนราธิวาส

สถานที่ตั้ง
ถนนตรีรัตน์

จานวนวัดในเขตเทศบาล
ลาดับที่
1.
2.
3.

รายชื่อ
วัดประชาภิรมย์
วัดบางนรา
วัดพรหมนิวาส

สถานที่ตั้ง
ถนนประชาภิรมย์
ถนนตรีรัตน์
ถนนโคกเคียน

จานวนศาลเจ้า/วิหาร/เทวสถาน ในเขตเทศบาล
ลาดับที่
1.
2.
๓.
๔.
๕.

รายชื่อ
ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม
วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ
เทวสถานองค์พระศรีคเณศ พระพิฆเนศ

สถานที่ตั้ง
ถนนผดุงอาราม
ซอยกาปงปายง
ถนน ณ นคร ซอย ๑๒
ถนน นรสุขอนุสรณ์
ถนนผดุงอาราม

จานวนมัสยิดในเขตเทศบาล
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
มัสยิดยามาอียาอัลยากานี ยะกัง 1
มัสยิดดารุลอิสติกลาล (หน้ากูโบร์ยะกัง)
มัสยิดดารุลคอย ยะกัง 2
มัสยิดกาปงตาโก๊ะ(ดารุลซะอาดะห์)
มัสยิดบูรณะ(ชุมชนกาปงตาโกะ)
มัสยิดยุมอียะห์(มัสยิดหอนาฬิกา)
มัสยิดอัลนูร์(ปาทาน)
มัสยิดประจาจังหวัดนราธิวาส
มัสยิดนูรูลฮูดา(ชุมชนฮูยงตันหยง)

สถานที่ตั้ง
ถนนระแงมรรคา
ถนนระแงมรรคา
ถนนยะกัง 2
ถนนคชรัตน์ (หลังโรงเรียนเทศบาล 4)
ถนนจาตุรงค์รัศมี (หน้าดับเพลิง)
ถนนพิชิตบารุง
ซอยปาทาน ถนนภูผาภักดี
ถนนพิชิตบารุง
ถนนตากใบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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จานวนมัดราเซาะห์ในเขตเทศบาล
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รายชื่อ
มัดราเซาะห์มะนุร์ (กาปงบารูใน)
มัดราเซาะห์ดารุลนาอีม
มัดราเซาะห์กูแบบาเดาะ
มัดราเซาะห์กาแลแบดา
มัดราเซาะห์บาโง
มัดราเซาะห์โต๊ะกูเวย์
มัดราเซาะห์ดารุลอามาน (หะยีมะอีลา)
มัดราเซาะห์บาโงดือราฮัม
มัดราเซาะห์หะยีดาวูด(ดาโต๊ะอูมา)
มัดราเซาะห์กาปงปายง
มัดราเซาะห์มัดยามัน
มัดราเซาะห์อิสลาฮ(อาเยาะซู)
มัดราเซาะห์หะยีเจ๊ะเดร์
มัดราเซาะห์หะยีวาจิ
มัดราเซาะห์อัลเราะห์มานียะห์
มัดราเซาะห์ท่าเรือ 2000
มัดราเซาะห์อัลอินซาน
มัดราเซาะห์อัลอิสซาน
มัดราเซาะห์นูรูลยันนะห์
มัดราเซาะห์อาสาสียะห์ตูดีนียะห์ (บอเจ๊ะเล๊าะ)
มัดราเซาะห์รายอบือรากัต
มัดราเซาะห์ปะจูอาแว
มัดราเซาะห์คอยรียะห์(เปาะโก๊ะ)
มัดราเซาะห์นูรูลอิสลาม
มัดราเซาะห์มูเราะห์นูรูลอิสลาม
มัดราเซาะห์โต๊ะแวอาลี
มัดราเซาะห์ดารุสลาม
มัดราเซาะห์ ณ นคร
มัดราเซาะห์นูรุลยาดีด
มัดราเซาะห์หมอโอ
มัดราเซาะห์อิบดูเราะห์มาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สถานที่ตั้ง
ซอยกาปงบารู 3
เกาะกาแลตาแป
ซอยมาลีพัฒนา ถนนแสงจันทร์
ซอยบูรณะ ถนนจาตุรงค์รัศมี
ถนนศิริภักดี
ถนนจาตุรงค์รัศมี
ซอยพนาสณฑ์ 1 ถนนพนาสณฑ์
ซอยเจริญกิจ
ถนนรอฮิมพัฒนา
ถนนกาปงปายง
ซอยเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน
ถนนพิชิตบารุง
ถนนสมัยอาณาจักร
ถนนภูผาภักดี
ถนนพิทักษ์ลิขิต(หลังตลาดสดบาเละฮิเล)
ถนนภูผาภักดี
ซอยโต๊ะกอดอ ถนนพิชิตบารุง
ถนนนิมิตรมงคล ชุมชนกาแลปาแย
ถนนชายทะเล (ชุมชนชายทะเล)
ถนนกาปงบารู (ข้างโรงเรียนเทศบาล 2)
ถนนพิชิตบารุง(หลังกูโบร์โต๊ะกอดอร์)
ซอยกาปงบารู
ซอยกาปงบารู (ชุมชนกาปงบารู 2)
ซอยบูรณะ ถนนจาตุรงค์รัศมี
ถนนแสงจันทร์(โรงยางเก่าจือปอ)
ถนนพิทักษ์ลิขิต
ซอยพนาสณฑ์ 2
ถนน ณ นคร
ถนนอดุลตานนท์ ซอย 6
หมู่บ้านหมอโอ ถนนโคกเคียน
ชุมชนกาแลตาแป

หน้า 21

จานวนกูโบร์ในเขตเทศบาล
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
กูโบร์โต๊ะกอดอร์
กูโบร์โต๊ะบีแด
กูโบร์โต๊ะขุน
กูโบร์หะยีดาโอะ
กูโบร์ยะกัง
กูโบร์กูแบบาเดาะ

สถานที่ตั้ง
ถนนพิชิตบารุง
ถนนพิชิตบารุง
ถนนวิจิตรไชยบูรณ์
ถนนพนาสณฑ์
ถนนระแงะมรรคา
ถนนแสงจันทร์ (ซอยมาลีพัฒนา)

8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและการประพฤติปฏิบัติประจาวันของชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติตามหลักศาสนาโดย
เคร่งครัด ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่ง
มีประเพณีและวัฒนธรรมในการถือปฏิบัติ ดังนี้
๘.๒.๑ การแต่งกาย ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาวถึง
ข้อ มื อ และสวมหมวก กาปี เ ยาะ ส่ ว นผู้ ห ญิ ง ก็ จ ะสวมเสื้ อ แขนยาวถึ ง ข้ อมื อ และนุ่ ง ผ้ า คลุ ม ถึ ง ข้ อเท้ า ตาม
ข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม
๘.๒.๒ พิธีถือศีลอด ( ถือบวช) ในเดือน “ รอมฎอน ” หรือเดือนที่ 9 ของปี
ฮิจเราะห์ศักราช ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวมุสลิม
ได้รู้สึกถึงความอดอยาก ยากจนและเพื่อคนรวยจะได้เกิดจิตสานึก มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วให้การช่วยเหลือ
หรือบริจาคทาน (ซากาต) ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาจะไม่ยอมให้อาหารและน้า หรือน้าลายล่วงล้าเข้าไปในลาคอ
นับตั้งแต่เริ่มการละหมาดซุบฮฺ (เวลาประมาณ 04.30 น.) และจะเริ่มรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา 18.00
น.ล่วงไปแล้วจนถึงก่อนสว่าง
๘.๒.๓ วันฮารีรายอ หรือ อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่า เดือนเชาวาล ซึ่งเป็น
เดือน ๑๐ ตาม ปฏิทินอิสลาม เมื่อครบกาหนด 1 เดือน ก็เป็นวันออกบวช มีการเฉลิมฉลองและรื่นเริง
จ านวน 3 วัน เพื่อฉลองการกลั บ สู่ การดาเนินชีวิ ตตามปรกติของมวลมุส ลิ มทั่ว โลกหลั งจากได้ประสบ
ความสาเร็จ ในการถือศีลอดอย่างเคร่งครัด "ฮารีรายอ" (Hari Raya) เป็นภาษามลายูปัตตานี ส่วนในภาษา
มลายูกลาง แปลว่า วันใหญ่ หรือ วันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิม โดยก่อนวันงาน
ชาวมุสลิมจะออกมาจับจ่ายซื้อของ เสื้อผ้า และหมวก ในวันนี้ยังจัดให้มีการบริจาคทานแก่คน 8 ประเภท เช่น
คนยากจน คนอนาถา และคนพิการทั่วไป ฯลฯ รวมทั้งร่วมบริจาคเพื่อสิ่งอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ข้อ
ปฏิบัติของชาวมุสลิมในวันนี้ ได้แก่ ชาระร่างกายให้สะอาด เยี่ยมเยียนพบปะบิดามารดา และญาติพี่น้องพร้อม
กับขออโหสิกรรม มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด การจูบมือการหอมแก้มทั้งสองของพ่อแม่ เป็นการแสดง
ความรัก ลูกหลานที่อยู่ต่างภูมิลาเนา ต่างกลับบ้าน เพื่อมาขออภัยและอานวยพรให้พ่อแม่ ทุกครัวเรือนจะมี
ความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูกๆ หลานๆกลับบ้านโดยพร้อมเพรี ยงกัน ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดในภาคเช้า
เยี่ยมเยียนครู อาจารย์และมิตรสหายเพื่อขออโหสิกรรม ไปเยี่ยมกูโบร์(สุสาน) เพื่อทาความสะอาดและสวด
อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดแผ่เมตตาแก่วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว
๘.๒.๔ วันรายอฮัจจ์ยี หรือ อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะ หรือตรงกับ
เดือน ๑๒ ของปฏิทิน เป็นวันที่ชาวไทยมุสลิมได้ทาพิธีละหมาดร่วมกันในเวลาเช้า เยี่ยมเยียนครู อาจารย์และ
มิตรสหายเพื่อขออโหสิกรรม ไปเยี่ยมกูโบร์(สุสาน) เพื่อทาความสะอาดและสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ได้
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โปรดแผ่เมตตาแก่วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นจะร่วมกันกุรบาน (เชือดสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ)
เพื่อจัดเลี้ยงแก่คนยากจน หรือ จัดเลี้ยงตามบ้าน โดยเชิญมิตรสหายมารับประทานอาหารร่วมกัน
๘.๒.๕ ประเพณีมาแกปูโละ มาแกปูโละเป็นภาษาถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” จะใช้ใน
หลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุนัต
๘.๒.๖ การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ
การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระทาแก่เด็กชายที่มีอายุ 2 -10 ปี ภาษาถิ่นเรียกว่า “มาโซะยาวี”
๘.๒.๗ ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวมุสลิมเมื่อพบปะกันก็จะกล่าว” อัสลามูลัย
กูม ”( ขอความสันติจงมีแด่ท่าน ) และมีการรับว่า “อาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน ) และ
ยื่นมือสัมผัสกัน บางครั้งก็ยกมาลูบหน้า บางครั้งก็มาแตะบริเวณหน้าอก
๘.๒.๘ วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่เกิดหรือวันเกิด หมายถึง
วันสมภพของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ ๓ ตามปฎิทินอาหรับ และยัง
เป็ น การร าลึ กถึงวั น ที่ท่านลี้ ภั ย จากนครเมกกะไปสู่ นครมาดีนะห์ และเป็น วันมรณกรรมของท่ านอีกด้ว ย
กิจกรรมในวันเมาลิดได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อัน -กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การ
เลี้ยงอาหาร ฯลฯ
๘.๒.๙ วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับหมายถึง วันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอน
ซึ่งเป็ น เดือ นศักราชอิ ส ลามในสมัย ท่านนบี นุฮ ได้เกิ ดน้าท่ว มใหญ่ยังความเสี ยหายแก่ทรัพย์สิ นไร่นาของ
ประชาชนทั่วไปทาให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ให้เอามา
กองรวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนบีนุฮให้เอาสิ่งของเหล่านั้นมากวนเข้า
ด้วยกัน สาวกของท่านได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน และในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้
เกิดเหตุการณ์ทานองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอ
กิน ท่านนบีมูฮัมหมัด(ศีลอด) จึงใช้วิธีการของท่านนบีนุฮ โดยให้ทุกคนเอาข้าวที่รับประทานได้มากวนเข้า
ด้วยกันและแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร
๘.๒.๑๐ วันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีที่ชาวไทยทาบุญตักบาตร ขอพรจากผู้ใหญ่ใน
วันที่ 1 มกราคมของทุกปี และ มีงานรื่นเริง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
๘.๒.๑๑ วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่
ของไทยที่คนไทยเล่นรดน้าดาหัวกัน และไปกราบไหว้ขอพรจากผู้ใหญ่ แต่ละจังหวัดมีการจัดงานสงกรานต์
ทาบุญตักบาตร รดน้าพระพุทธรูป ประกวดนางสงกรานต์
๘.๒.๑๒ ประเพณีชิงเปรต เป็นประเพณีชาวไทยพุทธ เนื่องในเทศกาลเดือนสิบ ใน
วันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่าเดือน ๑๐ จัดงานทาบุญในวัด โดยจัดสารับอาหารคาวหวานไปวางเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ไปให้เปรตชน(ปูุย่า ตา ยายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ) ร้านที่วางอาหารเรียกว่า ร้านเปรต สร้างไว้กลาง
วัดยกเสาสูง ๔ เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง และนิยมจัดทาร้านเปรต ๒ ร้าน โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง สาหรับคน
หนุ่มสาวที่มีกาลังวังชาในการปีนปุาย อีกร้านเป็นเสาเตี้ยสูงแค่เอว สาหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิงเพื่อความ
สนุกสนาน บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งทาพิธีกรรม เมื่อทาพิธี
เสร็จจะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณบรรดา ผู้ที่มาร่วมทาบุญก็จะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้าน
เปรต อย่างสนุกสนาน เรียกว่า ชิงเปรต
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๘.๒.๑๓ ประเพณีบังกุลบัว บังกุลบัว คือ การทาบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
และนากระดูกมาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจาหมู่บ้านในแต่ละวัด หรือบัวประจาตระกูล มีขึ้นระหว่าง
เดือน ๕ แรม ๑ ค่า ของทุกปี ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้าน โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัวญาติพี่น้อง
ลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพหรือ ไปอยู่ต่างถิ่นพร้อมใจกันกลับบ้านเพื่อทาบุญในวันนี้และจะมีการทาความ
สะอาดตกแต่งบัว บางทีเรียกประเพณีนี้ว่า ทาบุญรดน้าบัว
๘.๒.๑๔ ประเพณี ล ากพระหรื อ ชั ก พระ จะท ากั น หลั ง จากวั น มหาอาราธนา
พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่ อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนรวมกัน ณ
จุดที่นัดหมาย อาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ผู้จัดงานกาหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชาวบ้านมักเรียกว่า
เรือพระ ปกติมักตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น ๒ สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพื่อ
ปลุกใจให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และร่วมทาบุญตามกาลังศรัทธา เมื่อเรือแต่ละลาเดินทางไป
ถึงจุ ดหมายก็จ ะมีพิธีกรรมและกิจ กรรม โดยชาวบ้านนาอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระหรือ
พระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์มาเพื่อร่วมงานลากพระ เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะร่วมรับประทาน
อาหารและร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดงาน ได้แก่ การประกวดเรือพระ
การแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
๘.๒.๑๕ วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น 15 ค่า ของทุกปี เป็นวันที่
ชาวไทยร่วมกันขอขมาพระแม่คงคา มีการจัดทากระทงที่สวยงามลอยในแม่น้า มีการจัดงานวันลอยกระทง
ประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ
๘.๒.๑๖ การแข่งเรือกอและ (หน้าพระที่นั่ง) เป็นกิจกรรมสาคัญอย่างหนึ่ งของ
จังหวัดนราธิวาส ในปัจจุบันได้จัดให้มีการแข่งเรือกอและขึ้นในลาน้าบางนรา บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ
การแข่งเรื อ นี้ จัดเป็ น เทศกาลประจาปีในช่ว งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระตาหนักทักษิณราช
นิเวศน์ คือ ประมาณเดือนกันยายน
๘.๒.๑๗ งานลองกอง เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วง
ใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ(หน้าพระที่นั่ง) โดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ
ชนมพรรษา(สวน ร.๕) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกลองกองอันเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจั งหวัด
นราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส กิจกรรมสาคัญในงานรวมไปถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูก
การดูแลรักษา การออกร้านจาหน่ายและการประกวดผลลองกอง
๘.๒.๑๘ งานเสื่อกระจูด เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วง
ใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ (หน้าพระที่นั่ง) โดยจัดขึ้นที่บริเวณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖
รอบ พระชนม์พรรษา (สวน ร.๕) เช่นกัน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระจูด อันเป็น
งานหนึ่งของโครงการศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส เช่น จากบ้านโคกเคียน และบ้านพิกุลทอง เป็นต้น
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งนามาจากต้นกระจูดอันเป็น
วัชพืชในเขตปุาพรุ หรือที่ลุ่มน้าขัง ของจังหวัดนราธิวาส ไปจนถึงการนาไปสานเป็นเสื่อลวดลายสวยงามต่างๆ
และดัดแปลงเป็นผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆที่งดงามแปลกตา อาทิ หมวก กระเป๋าถือ ที่ใส่จดหมาย ฝาชี โปะไฟ
นอกจากนี้ยังมีการสาธิตสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด การจัดประกวด และการออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์
กระจูดอีกด้วย
๘.๒.๑๙ งานประชันเสียงนกเขาชวา คนไทยนิยมเลี้ยงและนิยมเล่นนกเขาชวามา
ตั้งแต่ อดี ตจนถึงปั จ จุ บั น ในอดีตจะนิ ยมเลี้ ย งและเล่ น กั นในราชสานั ก ข้ าราชบริ พาร ขุนนาง คหบดี
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และประชาชนที่สูงอายุเท่านั้น มักจะจัดการแข่งขันในงานนักขัตฤกษ์ และงานชมรม สมาคมเกี่ยวกับนกเขา
ชวารวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ก็มักจัดให้มีการแข่งขันเป็นครั้งคราว แต่ปัจจุบันการเลี้ยงและการจัดการแข่งขัน
นกเขาชวาเสียง แพร่กระจายมาสู่พ่อค้า ประชาชน และบุคคลในระดับต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใน
จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาบางส่วน นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเป็นงานอดิเรกและ
เลี้ยงเป็นอาชีพ จะมีการเพาะพันธุ์ เพื่อจาหน่าย โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ชนะเลิศในการประชัน เสียง
รวมทั้งมีอาชีพทากรงนกและอุปกรณ์เลี้ยงนกที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นจานวนมาก สาหรับ
ประวัติการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาของจังหวัดนราธิวาส สื บเนื่องจากเมื่อปี ๒๕๒๖ นายเซ็ง เจ๊ะมะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านเขาตันหยง ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ริเริ่มจัดงาน
ประชันเสียงนกเขาชวา โดยใช้สถานที่บริเวณตรงข้ามหน้าพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นที่ดาเนินการ
ประชันเสียง และได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงาน
ทางจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นความสาคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้กาหนดให้เป็นกองงานหนึ่งในงานของ
ดีเมืองนรา กาหนดจัดเป็นประจาทุกปี ในช่วงเดือนกันยายน โดยมีเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดงาน ซึ่งเดิมนั้นกาหนดจัดงานบริเวณสนามกอฟล์ (ข้างโรงพยาบาลนราธิวาส ) หลังจาก
นั้นได้เปลี่ยนเป็ นจัดงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙
จนถึงปัจจุบัน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘.๓.๑ เรือกอและ เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้ง
รัฐกลันตัน ตรังกานูของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ลักษณะเป็นเรือยาวต่อด้วยไม้กระดาน โดยทาให้ส่วนหัว
และท้ายสูงขึ้นจากลาเรือเพื่อให้ดูสวยงาม นิยมทาสี แล้วเขียนลวดลายด้ว ยสีฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลาย
อินโดนีเซีย ซึ่งนามาประยุกต์ให้เหมาะกับลาเรือ เรือกอและมี 2 แบบ คือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาวสาหรับ
แบบหัวยาวยังแบ่งออกเป็น แบบมาเลเซีย มีลักษณะแข็งและแคบ และแบบบาฆะ(ตะวันตก) มีลักษณะยาว
โค้งกว้างและอ่อนช้อยกว่าแบบมาเลเซีย ขนาดของเรือแบ่งออกเป็น 4 ขนาด โดยยึดความยาวของลาเรือเป็น
เกณฑ์ในการแบ่ง คือ ขนาดใหญ่ยาว 25 ศอก ขนาดกลางยาว 22 ศอก ขนาดเล็กยาว 20 ศอก และขนาด
เล็กมากเรียก ลูกเรือกอและ ยาว 6 ศอก โดยประมาณ เรือกอและส่วนใหญ่ใช้ในการประมง และใช้ในการ
แข่งขัน ชาวเรือจะให้ความเคารพเรือกอและของตนเอง โดยการถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อขึ้นบนเรือ เมื่อเรือจอด
อยู่บนฝั่งก็ห้ามผ่านใกล้ๆ ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบริเวณใกล้ๆหัวเรือ หรือเล่นบริเวณหัวเรือ ตลอดจนห้าม
พูดจาอวดดี พูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล เพราะเชื่อกันว่ามีพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองเรือสิงสถิตอยู่
ที่หัวเรือ บริเวณ จาปิ้ง และคนในท้องถิ่นได้ผลิตเรือกอและจาลองขนาดย่อม สาหรับใช้วางบนโต๊ะ .ใส่ตู้โชว์
เป็นของที่ระลึก ผู้สนใจสามารถหาชมเลือกซื้อได้ที่ หมู่บ้านบ้านทอน ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ 16
กิโลเมตร ตามเส้นทางนราธิวาส- บ้านทอน
๘.๓.๒ ใบไม้สีทอง ในท้องถิ่นนิยมนามาใส่กรอบสาหรับติดบนฝาผนัง ในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองของท้องถิ่น เป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ เส้นรอบวงจรของเถาวัดสูงเพียง
อกประมาณ 100 เซนติเมตร เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ ขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ใบคล้ายใบกาหลงหรือใบชงโคแต่มี
ขนาดใหญ่กว่ามาก ใบที่สมบูรณ์เต็มที่ ขนาด 10 X 18 เซนติเมตร มีขนสีทองหรือสีเหลืองเหลือบสีเงินปก
คลุมทั้งใบดอกลักษณะคล้ายดอกเสี้ยว แต่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวล ในเวลาต่อมาเป็นสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2 เซนติเมตร กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ คล้ายกลิ่นหอมดอกพิกุล ออกดอกเป็นช่อบานกระจายตามปลาย
กิ่ง ช่อหนึ่งมีตั้งแต่ 10 ดอกขึ้นไป ผลเป็นฝักแบนคล้ายฝักดาบ มีขนสีน้าตาลแดงคล้ายกามะหยี่ ปกคลุม
เมล็ดแบนรูปโล่ห์ ใบสีทอง มีชื่อท้องถิ่นเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “ย่านดาโอ๊” เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ออก
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ดอกเกือบตลอดปี ออกชุกระหว่างเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ ในปัจจุบัน มีเพียงแห่งเดียวในโลก คือ บริเวณ
น้าตกบาโจ อุทยานแห่งชาติ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
๘.๓.๓ ผ้าบาติก หรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคาที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีวิธีการทาโดยใช้
เทียนปิด ส่ วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่ว นที่ต้องการให้ติดสี คาว่า บาติค
(BATIK) หรือ ปาเต๊ะเดิมเป็นคาในภาษาชวา ใช้เรียกผ้าที่มีลวดลาย เป็นจุด คาว่า “ติก” มีความหมายว่า
เล็กน้อย หรือ จุดเล็ก ๆ ดังนั้น คาว่า บาติก จึงมีความหมายว่า
เป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆ ต่างๆ
แหล่งกาเนิดของผ้าบาติก มีนักวิชาการชาวยุโรปหลายคนเชื่อว่ามีขึ้นในอินเดียก่อน แล้วจึงแพร่ห ลายเข้าไปใน
อิน โดนี เซีย ผ้ าบาติก จึ งเป็น ที่นิย มใช้กันมากในกลุ่ มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภาคใต้ของ
ประเทศไทย การทาผ้าบาติกของคนไทยส่วนใหญ่จะมีโรงงานอยู่ในเขตอาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๘.๓.๔ กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จาพวก กก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล
Cyperaceous มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Lepironia articalata ซึ่งอยู่ทางเกาะมาดากัสการ์ มอริเซียส ลังกา
สุมาตรา แหลมมาลายูและหมู่เกาะต่าง ๆ ในแหลมมาลายู อินโดจีนตอนริมฝั่งทะเล ฮ่องกง ก็มีเฉพาะที่ปลูก
กันขึ้นเป็นส่วนมาก ไม่ทราบว่าถิ่นเดิมอยู่ที่ไหน ในประเทศไทยต้นกระจูดจะขึ้นตามชายหนองบึง ในบริเวณที่
มีน้าขัง และดินโคลนริมทะเล โดยทั่วไปอยู่ทางภาคตะวันออก และภาคใต้ บริเวณริมทะเลสาป ดินเป็นโคลน
ที่เรียกว่าพรุ หรือชาวพื้นเมืองภาคใต้เรียกว่า โพระ ต้นกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็กและไม่
ยาวนักโดยทั่วไปชาวบ้านจะนาเอาลาต้นกระจูดมาสานเสื่อปูรองนั่ง ที่เรียกว่า “เสื่อจูด” หรือ “สาดกระจูด”
และ“เสื่อกระจูด” นอกจากนั้นยังใช้ทาใบเรือ ทาเชือกผูกมัด และใช้กันมากที่สุด คือ ทากระสอบและเครื่อง
หุ้มห่อวัสดุต่างๆ ชาวบ้านนิยมนากระสอบใส่เกลือ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ถ่านไม้ และอื่นๆ อาชีพการสานเสื่อ
กระจูด โดยมากจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ถ้าไม่มีลวดลายก็สามารถสานได้ประมาณ 1-3 ผืนต่อวัน ถ้ามี
ลวดลายหนึ่งผืนก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน จะเป็นลักษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
๘.๓.๕ ย่านลิเภา ย่านลิเภาเป็นต้นเฟิร์นประเภทเลื้อยชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นในปุาชุ่มชื้น
เช่น ทางภาคใต้มี 2 ชนิด คือ สีน้าตาลและสีดา คนไทยรู้จักนาย่านลิเภามาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระเป๋ า มาตั้งแต่ส มัย รั ต นโกสิ น ทร์ แต่ไ ด้ห มดความนิยมไประยะหนึ่ง จนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรเห็นเถาย่านลิเภาขึ้นอยู่ทั่วไปในปุาจังหวัดนราธิวาส จึงทรงฟื้นฟูการจัก
สานด้วยย่านลิเภาขึ้น โดยหาครูผู้มีความชานาญมาสอน ย่านลิเภาที่จะนามาจักสาน จะต้องแก่ได้ขนาดเมื่อ
เก็บมาแล้วต้องกรีดเปลือกดาๆที่หุ้มแกนข้างในออก แล้วฉีกเปลือกเป็นเส้นละเอียดนาไปขูดกับฝากระป๋องที่
เจาะรูขนาดต่างๆกัน จนเส้นย่านลิเภาเล็ก เรียบและละเอียดตามต้องการ จากนั้นจึงนามาสานเป็นกระเป๋า
หรือสิ่งอื่นๆ โดยใช้หวายขั้นเป็นหุ่นรูปทรงตามต้องการ
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
การผลิตสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ข้าวเกรียบปลา กรอบรูปใบไม้สีทอง เรือกอและ
จาลอง ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ฯลฯ
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแม่น้าและคลองหลายสาย ได้แก่ แม่น้าบางนรา คลองยะกัง
คลองโคกเคียน และคลองชลประทานรวมไปถึงชายทะเล (หาดนราทัศน์)
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9.2 ป่าไม้
9.3 ภูเขา
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองยังอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีปัญหาด้านมลพิษทั้งทางอากาศ
น้าและเสียง ไม่มีโรงงาน/แหล่งสลัมที่อยู่แออัดที่เป็นแหล่งให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จะมีปัญหาในเรื่อง
ขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน การให้บริการการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช้รถบรรทุกขยะเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลจานวน 25 คัน และเทศบาลมีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบที่บ้านสะปอม รองรับ
ปริมาณขยะที่มีปริมาณ 40 ตัน/วัน ซึ่งภายในเขตเทศบาลมีการจัดประดับตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ ปลูกไม้
ดอก ไม้ประดับตามบริเวณเกาะกลางถนนพลับพลาที่ประทับ สถานที่ราชการ และสวนสาธารณะเพื่อความ
สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว
10. ข้อมูลพื้นฐานระดับตาบล (จปฐ.)
ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ของตาบลบางนาค อาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ข้อมูลพื้นฐาน ระดับตาบล ปี ๒๕๕๘
ตาบลบางนาค (เขตเมือง)อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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๒๔.
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๑๖. ก ๓-๕ ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
๖.
๓-๕

จานวนที่
สารวจ
ทั้งหมด(คน/
คร.)
๑,๗๗๖
๕,๔๑๔ .

๓๒๖ คน
๔๔๓ คร.

๑๘.๓๖
๘.๑๘

๑๙, ๘๙
๕,๔๑๔ .
๑๒๕ คน
๑๐,๘๖๔
๑๘๖ คน
๖๗๘ คน
๙,๗๘๘

๑,๐๑๒ คน
๑๘๖ คร.
๔ คน
๒๔๑ คน
๔ คน
๑๓ คน
๑๗๖ คน

๕.๓
๓.๔๔
๓.๒
๒.๒๒
๒.๑๕
๑.๙๒
๑.๘

๗.
๒๕.
๒.
๒๐.
๑๒.
๑๕.
๔.
๑๑.
๒๗.
๑๓.
๑๗.
๕.

๑๗,๙๖๙
๑๙, ๘๙
๒,๘๒๒ คน
๑๒,๒๘๒
๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๑๗,๙๖๙
๕,๔๑๔ .
๒,๒๕๑
๕,๔๑๔ .

๒๙๗ คน
๑๕๕ คน
๒๒ คน
๗๙ คน
๓๒ คร.
๒๗ คร.
๑๙ คร.
๑๙ คร.
๕๗ คน
๑๗ คร.
๖ คน
๑๔ คร.

๑.๖๕
๐.๘๑
๐.๗๘
๐.๖๔
๐.๕๙
๐.๕
๐.๓๕
๐.๓๕
๐.๓๒
๐.๓๑
๐.๒๗
๐.๒๖

๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๕,๔๑๔ .
๑๕๙ คน
๔ คน

๑๒ คร.
๘ คร.
๘ คร.
๗ คร.
๔ คร.
- คน
- คน

๐.๒๒
๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๑๓
๐. ๗
-

๒,๓๒๗

- คน

ตัวชี้วัด

๖

๓
ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)

๓

๑๒ ได้
๑๕-๖

ว

กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

๖

๑
ิธี

๖-๑๔

๙

ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ

า
๑๔.
๘.
๑๐.
๙.
๒๓.
๑.
๑๙.

ใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน
สะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
๓
หนักไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม
๙

๒๘.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า 28

-

๒๙.

๗๔ คน

- คน

-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๘
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๒๖

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

หน้า ๒๖

