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แผนพัฒนาทองถิ่น 

พ.ศ. 2566-2570 

ของเทศบาลเมอืงนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

--------------------- 

สวนที ่1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  

 1. ดานกายภาพ 
 1) ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั ้งอยู ในตําบลบางนาค  อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส โดยมีอาณาเขตโดยสังเขป  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ        ติดกับทะเลดานอาวไทย 
   ทิศใต         ติดกับองคการบริหารสวนตําบลลําภู  อําเภอเมืองนราธิวาส 
              จังหวัดนราธิวาส 
   ทิศตะวันออก   ติดกับแมน้ําบางนรา และพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกะลุวอเหนือ 
                                                  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
   ทิศตะวันตก     ติดกับองคการบริหารสวนตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส 
              จังหวัดนราธิวาส 
 ๒) ลักษณะภูมิประเทศ   

 เทศบาลเมืองนราธิวาส  สภาพโดยทั่วไปลักษณะเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา มีแมน้ํา  
บางนราเปนแมน้ําสายหลัก แมน้ําโคกเคียน คลองยะกัง  และมีบางสวนติดทะเลดานอาวไทย 

          3) ลักษณะภูมิอากาศ 
       เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน  

                                  ภูมิอากาศ ( ป  2563 )  
1. อุณหภูมิเฉลี่ย  
 - อุณหภูมิสูงสุด  35.80 องศาเซลเซียส  ( เดือนพฤษภาคม  2563 ) 
 - อุณหภูมิต่ําสุด  27.0  องศาเซลเซียส ( เดือนกุมภาพันธ 2563 ) 

    2. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ( ป 2563 )  
     - ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย    เดือนมกราคม - เมษายน      69.6   มลิลิเมตร 
     - ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย    เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม    154.22 มลิลิเมตร 
   - ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย    เดือนกันยายน - ธันวาคม    531.03 มลิลิเมตร 
     3. ปริมาณน้ําฝนระหวางป 2534 – 2553 ( 30 ป ) 
    - ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  2,457.6  มิลลิเมตร  
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  4. ทิศทางลมในแตละฤดูกาล แบงเปน  ๒ ฤด ู ไดแก  
          - ฤดูฝน แบงออกเปน ๒ ชวง ไดแก ชวงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัด 

เอาความชื้นจากทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเขามา  ทําใหมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม  อีกชวงหนึ่งก็คือชวงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอาวไทยเขามาทําใหมี       
ฝนตกชุกอีกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 

-  ฤดูรอน  ฤดูรอนอยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน เนื่องจากไดรับ 
ลมตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งเปนลมรอนที่พัดมาจากทะเลจีนใตทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนและชื้น 
 4)  ลักษณะของดิน 

                    ลักษณะของดินในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองนราธิวาสเปนดินปนทราย พ้ืนที่สวนใหญ         
ใชเปนที่อยูอาศัย พ้ืนที่ซึ่งตัดถนนสายหลักใชในการประกอบพาณิชยกรรม 

    5) ลักษณะของแหลงน้ํา 
         พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแมน้ําและคลองหลายสาย ไดแก  

- แมน้ําบางนรา เปนแมน้ําที่รับน้ําจากเทือกเขาบูโด สุไหงปาดี ผานคลองสุไหงปาดี  
อําเภอสุไหงปาดี  คลองตันหยงมัส อําเภอระแงะ  และคลองยะกัง แลวไหลลงสูทะเลอาวไทยในอําเภอเมืองนราธิวาส 
มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

- คลองยะกัง   
- คลองโคกเคียน  
- คลองชลประทาน 

 2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  แบงการปกครองออกเปน  35  ชุมชน และเขตที่ไมไดจัดตั้ง 
เปนชุมชนขอมูล ณ  วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖4  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  40,211  คน แบงเปนชาย  
19,704  คน หญิง 20,507 คน   สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองนราธิวาส เปนที่ราบลุมริมแมน้ํา  ความสูง
จากระดับน้ําทะเล เฉลี่ย 1.3 เมตร ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  โดยสภาพเดิมนิยมตั้งบานเรือนตามแนวริมฝง
แมน้ําบางนรา ลักษณะเปนแนวยาว โดยเฉพาะตามแนวถนนภูผาภักดี  และถนนพิชิตบํารุง ซึ่งบริเวณนี้จะเปน
ยานธุรกิจการคา และศูนยรวมในดานธุรกิจตางๆ ของจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนบริเวณถนนตากใบ  ถนน
สุริยะประดิษฐ ก็เปนแหลงการคาและสถานบันเทิงตางๆ  ลักษณะของตัวเมือง ประกอบดวยอาคารพาณิชยและ
ตึกสูง 1-3 ชั้น  ปะปนกัน  อาคารที่พักอาศัย   รานคา  ธนาคาร  โรงแรม  สถานที่ราชการ ลักษณะของเมืองเปน
เมืองขนาดเล็ก โครงสรางของเมืองไมซับซอน ปจจุบันสภาพความเจริญของเมืองขยายออกไปดานนอก  ตามสภาพ
การเจริญเติบโตของเมือง  และตามแนวถนนสายตาง  ๆ  มีการยายหนวยงานสวนราชการตาง  ๆที่อยูในเขตเทศบาลไปอยู
นอกเขตเทศบาลรวมทั้งศาลากลางจังหวัด  โดยจัดตั้งเปนศูนยราชการ  ปจจุบันสภาพภายในเขตเทศบาลมีการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกสบาย มีถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง พรอมรางระบายน้ํา  
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รายช่ือชุมชนยอยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   
 

ที ่ ชื่อชมุชน เขต ประธานชุมชน 
 

ที่อยู/โทรศัพท   

1 กาแลตาแป 1 นายมูฮาหมัดดือราฟ  สะมะแอ  20/8  ตรอกปริวัตร  
098-7066099 

  

2 กาแลปาแย 1 นางสาวซูไอนี       ดอเลาะ 
 

๒  ถนนนิมิตรมงคล 
0๙๕- ๔๓๘๙๑๔๘ 

  

3 กําปงตาโกะ 3 นายกูบอลซู       นิยมมุงธรรมะ 
 

11  ถนนศิริภักด ี
081  -  9571474 

  

4 กําปงบารู 1 1 นายเปาย ี           ยูโซะ 
 

87  ถนนกําปงบารู  
0๙8 – 6920995 

  

5 กําปงบารู 2 1 นายมะดานัน        มะลี 
 

๘๗/๓  ถนนกําปงบารู 
0๖๒ – ๓8๕0๖๒๘ 

6 กําปงบารู 3 1 นายมะซอลา        สามะแม 
 

217  ซอยกําปงบาร ู
066 - 0812613 

7 กําปงปายง 2 นายเจษฏา          มะ 
 

53  ซอยเทศบาล 6  
082 - 2660529 

8 กูแบบาเดาะ 3 นางสาวมารีนี      วันทอง 
 

๔5  ซอยมาลีพัฒนา  
๐87 – 7962384 

9 จือปอ 3 นายหาญมินทร    สะมะแอ 
 

60/3   ถนนแสงจันทร 
086 - 4910882 

10 ชายทะเล 1 นายมะสูยี          สะมะแอ 
 

38  ถนนชายทะเล 
๐๘6 - 2962440  

11 ณ นคร 3 นายไพศาล         สุกิจจานนท 
 

16/27  ซอยประชาพัฒนา 
081 - 0930256 

12 ตลาดเกา 1 นายอับดุลรอมัน   เจะสะน ิ
 

๒๐/๔ ตรอกพิธาน          
 0๖๓ – ๐๙๘๘๕๐๗ 

13 ตรอกชางสมานฉันท 2 นายอาซัน        เจะอูเซ็ง 
 

255/4  ถ.พิชิตบํารุง 
093 - 5949646 

 

14 โตะกอดอร 1 นางสื่อนะ          หลีเจริญ 
 

4/1  ซอยโตะกอดอร 
0๙4 - 5790007 

 

15 ทาเรือ 2000 1 นายกีฟล ี          มะนอ 
 

๒3  ถนนพิทักษลิขิต 
095 – 4450161 

 

16 บางนาค 3 นายวุฒิชัย         นีรนาถภูวดล 
 

91/5 ซอยไตรภพ 
081 – 8974369 

 

17 บือตง 2 นายอับดุลรอนิง      เจะอาแซ 
 

6/๑  ซอยพนาสณฑ 3 
098 - 0398517 

 

18 บูรณะ 3 นายเสนีย           เศะ        
 

5  ตรอกบูรณะ                         
084 - 7477001 

 

19 ประชาภิรมย 3 นายนิโอะ           นิมุ (รองประธาน
ทําหนาทีแ่ทนประธานชุมชน) 

 27 ซอยประชาอุทิศ 
 

20 ประชารวมใจ 2 นางกัลยา            มณีโชต ิ
 

120/8  ซอยหลังอีซูซ ุ
093 – 5753267 
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                                  ขอมูล ณ วนัที่ 6 มิถุนายน 2562 

   องคกรของเทศบาล ประกอบดวยสวนสําคัญ 2  สวน คือ                   
              1. สภาเทศบาล  ประกอบดวย  สมาชิกสภาเทศบาล  มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
จํานวน  18  คน  ทําหนาที่นิติบัญญัติ  มีวาระในการดํารงตําแหนง  ๔ ป  แบงเปน  ๓ เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 

                                เขตที่ ๑  
               ๑. นายมานโซ           สมานสกุล            2. นายมาโนช บนิอูมะ 
 3. นายดิเรก             ยา                     4. นายไฟซอน          สตอปา 
 5. นายอับดุลฟตตะห  แวเด็ง                 6. นายนาวา        ยีดิง                   
 
 

ที ่ ชื่อชมุชน เขต ประธานชุมชน 
 

ที่อยู/โทรศัพท 

21 พนาสณฑ 2 นางอาดีลา          ผดุง 
 

8/6   ซอยบาโงดือราฮัม 
087 - 2989588 

 

22 พิทักษลิขิต 1 นางโตวันโนรีดา      สุกิจจานนท 
 

7๖/๕   ตรอกอมร           
0๖๑ – ๒๖๒๙๑๔๑ 

 

23 มัดยามัน 1 นายสถิตย            พวงแกว 
 

   2    ซอยวงศกําแหง 
084 - 7475265 

 

24 เมาะสือแม 2 นางสาวไลลา       สาและ 
 

19   ตรอกเมาะสือแม 
083 - 5780334 

 

25 ยะกัง 1  3 นายอารูวี                บินหะยีเลาะ 
 

2 6/ 2   ถนนยะกัง 1 
089 - 6547411 

 

26 ยะกัง 2 3 นายลุกมัน          หะยีเลาะ 
 

1   ซอย 7  ถนนยะกัง 2 
089 - 0095038 

 

27 รายอบือรากะ 1 นางเจะดายะ       สาและ 
 

22  ถนนกําปงบารู 
084-6331690 

 

28 รวมอุทิศ 2 นายไพบูลย         ตันพลีรัตน 
 

13/5 ถนนรวมอุทิศ 
081 - 6986685 

 

29 ละมายอุทิศ 2 นายสมโชต ิ        เสารศรอีอน 
 

44/3-4 ถนนสุริยะประดิษฐ 
081 - 4796903 

 

30 วัดบางนรา 2 นายธนิต            ทองเทพ 
 

30 ถนนอาราม 
 081 - 9573321 

 

31 สมัยอาณาจักร 1 นางนอรอนิง        มูหัมมัด 
 

73/   ๗ ตรอกนิยม     
            08๗ – ๓๙๑๓๓๑๕ 

 

32 หลังตลาดสด 1 นายสุไลมัน         รอนิง 
 

๓๙/1  ซอยศริิอนุรักษ 
08๔ – 6๓๓๔๕๕๘ 

  

33 อดุลตานนท 2 นายกิตติ            ศิริไพรวัน 
 

1   ซอยอดุลตานนท 7 
083 - 6534807 

  

34 ฮูยงตันหยง 3 นายสุไฮดี           สแม 
 

50/2  ถนนตากใบ 
082 - 6501612 

  

35 912 2 นายสมนึก          เทพศร 
 

๑9 ซอยตนคลองจันทร 
081 – 9902575 
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 เขตที่ ๒ 
                ๑. นายไพโรจน         นิยมเดช                2. นายธนภัค หนอนิล 
                ๓. นายสุกิจ             อัลมุสตากีม              ๔. นายอรุณ หิรัญสินกุล 
                ๕.นายสมาน             รานิง                   6. นายอานนท         โสตติมานนท 

 เขตที่ ๓ 
                ๑. นายฤทธิไกร        จันทรเจริญ            2. นายภานุพงษ        ภัทรพฤกษา 
 3. นายสูไฮมี           มะรอดิง                4. นายมัรดี             แวดาโอะ 
                5. นายชํานาญ         วงศคําอินทร       6. นายชนินทร         ลาภชิตาภรณ 

                          2. นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 คน  และมีรองนายกเทศมนตรี   ที่มาจากการแตงตั้งของ
นายกเทศมนตรี  จํานวน  3   คน  ซึ่งนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารง
ตําแหนง  4  ป ทําหนาที่บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส คือ 
                          ๑. นายไพซอล อาแว        นายกเทศมนตรี 
                          ๒. นายบรรเจิด         พลาศัย รองนายกเทศมนตรี 
                          ๓. นายนิยม             นิมะ       รองนายกเทศมนตรี 
                          ๔. นายวีรชัย            วธุางกูร  รองนายกเทศมนตรี 
                          ๕. นายอับดุลอาซิส    มะ             เลขานุการนายกเทศมนตรี 
                          6. นายอัศวัน  เมฆารัฐ        เลขานุการนายกเทศมนตรี 
                          7. นายอสน ี  หะยียูโซะ     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                    

  สวนราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีดังนี้ 
     1. สํานักปลัดเทศบาล  
     2. สํานักการศึกษา  
     3. สํานักชาง 
     4. กองคลัง 
     ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
     6. กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
     ๗. กองสวัสดิการสังคม 
     8. กองการเจาหนาที่  

                          9. หนวยงานตรวจสอบภายใน 
                        10. สถานธนานุบาล 
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ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาสป ๒๕๖4 
 

หนวยงาน 

ประเภทตําแหนง(จํานวน/คน) 

รวม 
ลูกจาง 
ประจํา 

 
พนักงาน

จาง 
 

บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

ผูบริหาร 2 - - - 2 - - 

สํานักปลดัเทศบาล - 3 ๗ 10 ๒0 ๓ ๗5 

กองคลัง - 4 3 7 14 ๔ ๑8 

สํานักชาง - 6 3 ๑1 20 11 63 

สํานักการศึกษา - 7 3 4 ๑4 1 39 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - 4 ๖ 5 ๑5 ๑2 ๑๑๖ 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ - 3 3 3 9 ๑ 4 

กองสวัสดิการสังคม - 2 3 ๑ ๖ - ๖ 

กองการเจาหนาที ่ - 1 4 - 5 - 2 

รวม 2 30 ๓2 ๔1 ๑๐5 32 ๓23 

 
ขอมูล ณ วันที ่ 20 กันยายน 2564 

หมายเหตุ  ไมรวมครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑- ๖ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2.2 การเลือกตั้ง 
      เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕6๔ โดยมี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๒8,397 คน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน  19,725  คน คิดเปนรอยละ 69.4 ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒8  มีนาคม ๒๕64 โดยมี
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๒8,297 คน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 19,530  คน คิดเปนรอยละ 69.02 ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และแยกตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่ ๑  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 9,390 คน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 
6,645 คน  คิดเปนรอยละ 70.77  ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต 
  เขตเลือกตั้งที่ ๒  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 8,684 คน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน  
5,742 คน  คิดเปนรอยละ 66.12  ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต 
  เขตเลือกตั้งที่ ๓  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 10,223 คน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน        
7,266คน  คิดเปนรอยละ 71.08  ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต 
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 3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

                          - จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ประชากรชาย 20,466 20,399 20,460 20,474 19,704 

ประชากรหญิง 21,106 21,129 21,268 21,351 20,507 

รวมประชากร 41,572 41,528 41,728 41,825 40,211 

ครัวเรือน 14,884 15,013 15,283 15,506 15,757 

 

 - จํานวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

ชุมชนที ่ ชื่อชมุชน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

1 กาแลตาแป 399 366 765 

2 กาแลปาแย 375 402 777 

3 กําปงตาโกะ 510 56๙ 1,079 

4 กําปงบารู 1 478 546 1,024 

5 กําปงบารู 2 367 406 773 

6 กําปงบารู 3 460 423 883 

7 กําปงปายง 692 748 1,440 

8 จือปอ 815 854 1,669 

9 ชายทะเล 726 691 1,417 

10 ณ นคร 858 978 1,836 

11 ตลาดเกา 414 445 859 

12 โตะกอดอ 379 348 727 

13 ทาเรือ 2000 110 122 232 

14 บางนาค 499 574 1,073 

15 บือตง 409 425 834 

16 บูรณะ 342 362 704 

17 ประชาภิรมย 443 490 933 

18 ประชารวมใจ 173 188 361 
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ชุมชนที ่ ชื่อชมุชน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

19 พนาสณฑ 565 587 1,152 

20 พิทักษลิขิต 254 269 523 

21 มัดยามัน 463 483 946 

22 เมาะสือแม 274 280 554 

23 ยะกัง 1 826 955 1,781 

24 ยะกัง 2 779 783 1,๔๙๐ 

25 รายอบือรากะ 356 324 680 

26 รวมอุทิศ 109 141 250 

27 ละมายอุทิศ 235 261 496 

28 วัดบางนรา 480 367 847 

29 สมัยอาณาจักร 284 286 570 

30 หลังตลาดสด 343 371 714 

31 อดุลตานนท 354 412 766 

32 ฮูยงตันหยง 344 431 775 

33 912 160 173 333 

34 กูแบบาเดาะ 258 294 552 

35 ตรอกชางสมานฉันท 231 234 465 

 รวม ๓๕ ชมุชน 15,044 15,588 30,352 

 *ไมกําหนดชุมชน 4,691 4,982 9,953 

 รวมท้ังสิ้น 19,735 20,570 40,305 

 
 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร    ( ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 ) 

 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1  ป  361 328 689 

อายุ 1 ป 301 280 581 

อายุ 2 ป 362 322 684 

อายุ 3 ป 365 358 723 

อายุ 4 ป 340 339 679 

อายุ 5 ป 349 326 675 

อายุ 6 ป 375 337 712 
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ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 7 ป 320 311 631 

อายุ 8 ป 331 318 649 

อายุ 9 ป 344 308 652 

อายุ  10  ป 288 299 587 

อายุ  11  ป 329 264 593 

อายุ  12  ป 320 278 598 

อายุ  13  ป 278 260 538 

อายุ  14  ป 268 303 571 

อายุ  15  ป 300 260 560 

อายุ  16  ป 279 270 549 

อายุ  17  ป 282 296 578 

อายุ   18  ป 279 263 542 

อายุ  19  ป 297 251 548 

อายุ  20  ป 293 235 528 

อายุ  21  ป 295 295 590 

อายุ  22  ป 278 266 544 

อายุ  23  ป 317 339 656 

อายุ  24  ป 333 323 656 

อายุ  25  ป 323 327 650 

อายุ  26  ป 298 308 606 

อายุ  27  ป 333 278 611 

อายุ  28  ป 312 284 596 

อายุ  29  ป 311 308 619 

อายุ  30  ป 285 286 571 

อายุ  31  ป 327 296 623 

อายุ  32  ป 310 288 598 

อายุ  33  ป 313 339 652 
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ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ  34  ป 307 281 588 

อายุ  35  ป 293 284 577 

อายุ  36   ป 339 350 689 

อายุ  37  ป 304 319 623 

อายุ  38  ป 312 264 576 

อายุ  39  ป 319 297 616 

อายุ  40  ป 282 307 589 

อายุ  41  ป 291 309 600 

อายุ  42  ป 265 250 515 

อายุ  43  ป 274 285 559 

อายุ  44  ป 245 301 546 

อายุ   45  ป 234 274 508 

อายุ  46  ป 241 250 491 

อายุ  47  ป 247 260 507 

อายุ  48  ป 253 271 524 

อายุ  49  ป 222 275 497 

อายุ  50  ป 235 224 459 

อายุ  51  ป 234 273 507 

อายุ  52  ป 225 272 497 

อายุ  53  ป 206 279 485 

อายุ  54  ป 185 264 449 

อายุ  55  ป 202 274 476 

อายุ  56  ป 203 272 475 

อายุ  57  ป 195 294 489 

อายุ  58  ป 202 258 460 

อายุ  59  ป 179 239 418 

อายุ  60  ป 206 235 441 
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ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ  61  ป 158 230 388 

อายุ  62  ป 152 206 358 

อายุ  63   ป 157 190 347 

อายุ  64  ป 157 177 334 

อายุ  65  ป 135 180 315 

อายุ  66  ป 129 166 295 

อายุ  67  ป 131 176 307 

อายุ  68  ป 149 167 316 

อายุ  69  ป 120 121 241 

อายุ  70  ป 108 130 238 

อายุ  71  ป 102 107 209 

อายุ   72  ป 107 105 212 

อายุ  73  ป 63 98 161 

อายุ  74  ป 63 87 150 

อายุ  75  ป 60 72 132 

อายุ  76  ป 56 75 131 

อายุ  77  ป 32 73 105 

อายุ  78  ป 57 58 115 

อายุ  79  ป 40 53 93 

อายุ  80  ป 39 52 91 

อายุ  81  ป 41 36 77 

อายุ  82  ป 31 30 61 

อายุ  83  ป 32 53 85 

อายุ  84  ป 30 43 73 

อายุ  85  ป 15 45 60 

อายุ  86  ป 19 32 51 

อายุ  87  ป 19 30 49 
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ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ  88  ป 15 20 35 

อายุ  89  ป 12 26 38 

อายุ  90   ป 20 22 42 

อายุ  91  ป 13 10 23 

อายุ  92  ป 9 10 19 

อายุ  93  ป 11 11 22 

อายุ  94  ป 10 10 20 

อายุ  95  ป 10 7 17 

อายุ  96  ป 4 5 9 

อายุ  97  ป 2 4 6 

อายุ  98  ป 3 2 5 

อายุ   99  ป 4 7 11 

อายุ  100  ป 4 4 10 

มากกวา  100  ป 20 11 31 

ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น 

 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

     เทศบาลเมืองนราธิวาส มีโรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน โดยจัดการศึกษาตั้งแตระดับ            
กอนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึงระดับมัธยมศึกษา มีการขยายการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจากเดิมที่เปดการเรียน
การสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใหมีการเปดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และใน                 
ปการศึกษา 2548 เทศบาลเมืองนราธิวาส ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนควบคูกับการจัดการเรียนการสอน 
(เพ่ิมชั่วโมงเรียนอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา) ภายใตแผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต) โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมวิชาอิสลามศึกษาและพุทธศาสนา  เชน   
จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษา ,การจัดการศึกษาหลักสูตรสงเสริมการเรียนหลักสูตรฟรฎอีน (ตาดีกา) สําหรับโรงเรียนในสังกัดที่มี
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในวันเสาร-อาทิตย,หลักสูตรปริยัติธรรมในโรงเรียนที่มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
ในวันเสาร-อาทิตย และนอกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน แลว เทศบาลยังมีอุทยานการเรียนรู        
TK  Park  Narathiwat  ซึ่งตั้งอยูในบริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนแหลงเรียนรูที่สามารถใหบริการ
แกเด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป  นอกจากนี้เทศบาลไดดําเนินการดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
จํานวน 6 ศูนย ซึ่งสวนใหญเปนศูนยที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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                   สําหรับในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกเหนือจากในสังกัดทั้งหมด        
21  แหง เปนสถาบันของรัฐ 13 แหง   เอกชน 8  แหง  เปดสอนทั้งสายสามัญ สายอาชีพ  
 ขอมูลจํานวนนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจําป 25๖3 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 

จํานวนอาจารย/ครู
และบุคลากรทั่วไป 

จํานวนนักเรียน จํานวน 
เปดสอนระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม อาคาร
เรียน 

หองเรียน 

1 
โรงเรียนเทศบาล 1 
(ถนนภผูาภกัดี) 

14 ๔๕ 59 404 400 804 4 ๓3 
เตรียมอนบุาล –
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๒ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บานบาเละฮิเล) 

7 36 43 328 324 652 4 ๒2 
เตรียมอนบุาล –
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๓ 
โรงเรียนเทศบาล 3 
(บานยะกัง) 

14 29 43 292 289 581 4 23 
เตรียมอนบุาล –
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๔ 
โรงเรียนเทศบาล 4 
(บานกําปงตาโกะ) 

3 ๑๕ 18 154 135 289 ๓ ๑3 
เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๕ 
โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดประชาภิรมย) 

3 13 16 164 133 297 3 ๑9 
เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๖ 
โรงเรียนเทศบาล 6 
(ถนนโคกเคยีน) 

8 26 ๓๔ 314 291 605 5 22 
เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 รวม 49 164 213 1,656 1,572 3,228 23 122  
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๑-6 

 

ลําดับที่ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวนครแูละบุคลากรทั่วไป จํานวนเด็กเล็ก จํานวน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หองเรียน 

1 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสาธติ 
( โรงเรียนเทศบาล ๑ ) 

 - 7 7 42 58 100 4 

๒ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยดิประจํา
จังหวัด  ( โรงเรียนเทศบาล ๒ ) 

  1 3 ๔ 19 21 40 ๒ 

๓ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยดิยามาอิยา 
อัลยากานี ( โรงเรียนเทศบาล  ๓ ) 

 - ๔ ๔ 26 16 42 2 

๔ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล  ๔ 
(บานกําปงตาโกะ) 

 - ๒ ๒ 13 7 20 1 

๕ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดประชาภิรมย) 

 - ๓ ๓ 23 34 57 ๓ 

๖ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอียะห                   
( โรงเรียนเทศบาล  ๖ ) 

- ๘ ๘ 45 58 103 8 

 รวม ๑ ๒๕ ๒๖ 168 194 362 ๒๐ 
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ขอมูลจํานวนนักเรียน/บุคลากรการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
(ตาดีกา/พระปริยัติธรรม)  เทศบาลเมืองนราธิวาส ประจําป 25๖3 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
จํานวนผูสอน/ภารโรง จํานวน

นักเรียน 
จํานวน
หอง 

เปดสอนระดับ 
คร ู ภารโรง รวม 

1 โรงเรียนเทศบาล 2 ( บานบาเละฮิเล ) 
(ตาดีกานูรลูอิฮซาน) 

11 1 12 407 10 ป 1 – 4 

2 โรงเรียนเทศบาล 3 ( บานยะกัง ) 
(ตาดีกาดารุลอสิติกลาล) 

9 1 10 308 8 ป 1 – 6 

3 โรงเรียนเทศบาล 4 ( บานกําปงตาโกะ ) 
(ตาดีดาดารลุซาอาดะห) 

5 1 6 153 5 ป 1 – 4 

4 โรงเรียนเทศบาล 5 ( วัดประชาภริมย ) 
( สอนปริยัติธรรม-พุทธศาสนา ) 

3 1 4 175 3 - 

5 โรงเรียนเทศบาล 6 ( ถนนโคกเคยีน ) 
( ตาดีกาตัรบยีะหอลั-อัตฟาล ) 

6 1 7 253 6 ป 1 – 4 
 

รวม 34 5 39 1,296   

 
การบริการของอุทยานการเรยีนรูนราธิวาส ( TK  Park Narathiwat ) 

 
ลําดับ 
ที ่

รายการที่ใหบรกิาร 
จํานวนผูใชบริการ 

หมายเหตุ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 เคานเตอรกลาง (สมาชิก) 
-บริการยืม-คืน 

- 45 ราย 
757 เลม 

72 ราย 
2,002 เลม 

  

2 เคานเตอรเด็ก (หองเด็ก) 
-ผูใชบริการ 
-ยืมสื่อการเรียนรูและหนังสือเด็ก 

-   
10,312 ราย 
3,554 ราย 

 

3 ลานสานฝน -  11,209 ราย  
4 การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะตาง ๆ  -  86 กิจกรรม  
5 จัดกิจกรรมออนไลน - - 10,137 ราย  

 
ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส 

         ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2564 
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 ขอมูลสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   ประจําป  25๖3  
  

ลําดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 

จํานวนอาจารย/ครูและ
บุคลากรทั่วไป 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
เปดสอน 
ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม อาคาร
เรียน 

หอง 
เรียน 

1 
โรงเรียนอัตตัรกียะห 
อิสลามียะห 

118 202 320 1,215 2,627 3,848 11 95 มัธยมศกึษาปท่ี 1 - 6 

2 โรงเรียนศรสมบรูณ - - - - - - - - 
เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

3  โรงเรียนพิมานวิทย        19 105 124 1,158 1,218 2,376 2 63 
 อนุบาล  -  มัธยมศึกษา
ปท่ี 6 

4  โรงเรียนนราสิกขาลัย   39 59 98 426 658 1,084 16 33 มัธยมศกึษาปท่ี1 - 6 

5 โรงเรียนสวนสวรรควิทยา 14 77 91 858 815 1,673 8 47 
อนุบาล – 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

6 โรงเรียนราษฏรวิทยา 11 43 54 411 376 787 2 27 
อนุบาล – 
ประถมศึกษาปที่ 6 

7 โรงเรียนนราวิทยอิสลาม - - - - - - - - มัธยมศกึษาปท่ี 1 - 6 

8 ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

4 35 39 1,227 530 1,757 - - 
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

9 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 25 85 110 390 365 755 8 38 
อนุบาล – 
ประถมศึกษาปที่ 6 

10 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ๓๖ ๘๒ ๑๑๘ ๗03 ๗46 ๑,๔๔9 ๖ ๓๘ 
อนุบาล –
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๑1 ศูนยการศึกษาพิเศษ ๑๐ ๖๙ ๗๙ ๖๔ ๔๔ ๑๐๘ ๖ ๙ เตรียมความพรอม 

๑2 โรงเรียนบางนราวิทยา ๖ ๔๘ ๕๔ ๓๙๓ ๓๖๐ ๗๕๓ ๒๖ ๓ 
อนุบาล – 
ประถมศึกษาปที่ 6 
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จํานวนลานกีฬา/สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

ที ่ สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ จํานวน / ขนาด 
๑ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ๑๕  ไร 
๒ โรงฝกกีฬาเอนกประสงค เทศบาลเมืองนราธิวาส ๑  อาคาร 
๓ สนามเทนนิสเทศบาลเมืองนราธิวาส ๔  คอรด 
๔ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศูนยราชการ) ๑  แหง 
๕ ลานกีฬาบริเวณหาดนราทัศน ๑  แหง 
๖ ลานกีฬาประจําโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๖ ๖  แหง 
๗ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ๑  แหง 
๘ สนามแบดมินตัน เอกชน ๒  แหง 
๙ สนามฟุตบอล ศาลเจาแมทับทิม ๑  แหง 
๑๐ ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา (หองบริหารกาย) ๑  แหง 
๑๑ หองฝกซอมเทควันโด ๑  แหง 
๑๒ ไทเกอรยิม ๑  แหง 

 
4.2 สาธารณสุข 

  ขอมูลการบริการตาง ๆ ดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ประชาชนสามารถรับบริการไดจากสถานพยาบาลตางๆ  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 
- โรงพยาบาลของรัฐบาล   จํานวน       1  แหง   
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร   

เตียงคนไข      จํานวน  400  เตียง 
2. หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง  จํานวน      1  แหง 
3. ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง    จํานวน      3  แหง 

- ศูนยสุขภาพชุมชนวัดประชาภิรมย 
- ศูนยสุขภาพชุมชนยะกัง 2 
- ศูนยสุขภาพชุมชนกําปงบารู 

4. ศูนยบริการสาธารณสุข     จํานวน      1   แหง 
5. คลินิกเอกชน (ประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพและ 

บริการสุขภาพ )     จํานวน    35  แหง 
6. ศูนยบริการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัดในพ้ืนที่  

- แพทย     จํานวน   75    คน 
- ทันตแพทย     จํานวน     8    คน 
- พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค   จํานวน  469    คน 
- เภสัชกร     จํานวน    27    คน 
- เจาหนาที่อ่ืน ๆ    จํานวน  127    คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน  189  คน 
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7. ระบบการแพทยฉุกเฉิน ( กูชีพ-กูภัย) 
 

การดําเนินงานตามระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ป 2562 ป 2563 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ จํานวน (ครั้ง) รอยละ 
การใหบริการ 15,051 - 13,992 - 
ใหบริการ โดยหนวย FR 11,629 77.26 10,506 75.10 
ใหบริการโดยหนวยบริการระดบั BLS 1,648 10.95 1,731 12.40 
ใหบริการโดยหนวยบริการระดบั ILS 656 4.36 1,141 8.20 
ใหบริการโดยหนวยบริการระดบั ALS 1,118 7.43 619 4.40 
ชองทางขอความชวยเหลือ ผานหมายเลข 
สายดวน 1669 

6,551 43.58 6,442 46.02 

หมายเลข 1669  ที่เปน Second Call 6,605 43.88 6,667 47.70 
วิทยุสื่อสาร 1,884 12.52 868 6.2 

 
8. สาเหตุการเจ็บปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข 

 

  ป 
อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุตาง ๆ 

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 
2562 9,703 116 23,502 39 
2563 8,810 129 21,993 37 
2564 2,668 55 7,056 23 
 
9. ประเภทการเจ็บปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข  

- สาเหตุการปวยของผูปวยนอกตามกลุมโรค 10 อันดับแรก ป 2563 

ลําดับ ชื่อโรค 
จํานวน 
(ราย) 

อัตราตอประชากร
แสนคน 

1 โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํา 180,115 22,207.39 
2 ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ข อ ง ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ ส ว น บ น             

แบบเฉียบพลันอื่น ๆ 
134,924 16,635.53 

3 ฟนผุ 91,513 11,283.15 
4 เบาหวาน 68,542 8,450.93 
5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่ 

เกิดจากการใชวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทอ่ืน ๆ 
68,224 8,411.72 

6 เนื้อเยื่อผิดปกติ 61,826 7,622.87 
7 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟนและโครงสราง 61,497 7,582.31 
8 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 38,224 4,712.85 
9 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 34,743 4,283.66 
10 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไมระบุเฉพาะ         

และหลายบริเวณในรางกาย 
33,317 4,107.84 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)                                                                              หนา 18 
 

 งานสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคติดตอในปงบประมาณ 25๖2-2563  
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

- งานสงเสริมสุขภาพ 
 

ดานบริการสาธารณสุข 

กิจกรรมการบริการ 
จํานวน 

ป 2562 ป 2563 
1. ใหบริการตรวจรักษาโรคเบื้องตน/โรคเรื้อรัง 7,177  ราย 

13,566  ครั้ง/บริการ 
7,126  ราย 

23,093  ครั้ง/บริการ 
2. ใหบริการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 328 ราย 1,067 ราย 
3. ใหบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 472 ราย 1,299 ราย 
4. ใหสุขศึกษา คําปรึกษาและคําแนะนําผูปวยโรคเรื้อรัง  800  ราย 823  ราย 
5. ใหบริการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเบื้องตน (2Q) 
    ในผูปวยโรคเรื้อรัง 

800 ราย 823 ราย 

6. เบิก-จัดยา คลินิกศูนยฯ คลินิกโรคเรื้อรัง 4 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/เดือน 
7. ตรวจสอบปริมาณยาและเวชภัณฑคงคลัง 2 ครั้ง/เดือน 12 ครั้ง/เดือน 
8. เบิกวัคซีนตางๆจากคลังยา โรงพยาบาลนราธิวาส - 
    ราชนครินทร หรือเพ่ิมเติมวัคซีนที่ไมเพียงพอ 
    ตอการใช 

1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 

10.เบิกยาและเวชภัณฑ จากคลังยา รพ.นราธิวาส - 
     ราชนครินทร 

1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 

10 เบิกยานอกกรอบบัญชีการเบิกยาตามใบสั่งยาแพทย  
     กรณีแพทยสั่งเพ่ิม 

3 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง/เดือน 

11. เบิกยาและเวชภัณฑ ใหแกผูปวยติดเตียง 2 ราย/เดือน 2 ราย/เดือน 
12. ใหบริการคัดกรองสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ 
      ในชุมชน 

178 ราย 593 ราย 

13. ใหบริการวางแผนครอบครัว 385 ราย 379 ราย 
14. ใหบริการเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด   
      ใหสุขศึกษา  คําปรึกษาและคําแนะนํา 
        จํานวนมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดไดรับการ       
        เยี่ยมบาน    รอยละ 80 

(เปาหมาย  102 ราย) 
 

๗๘  ราย คิดเปน 76% 

(เปาหมาย  108  ราย) 
 

97 ราย คิดเปน 90% 

15. ใหบริการคัดกรองภาวะโภชนาการ                 
      เด็ก 0 - 72 เดือน  
      รอยละของเด็ก ๐ - ๕ ป ท่ีมีรูปรางสมสวน  
      รอยละ ๘๕ 
      - เด็กมีภาวะขาดสารอาหาร 
      - มีโภชนาการปกต ิ
 

(เปาหมาย 605 ราย) 
 
 
 

31 ราย คิดเปน 5.1๔% 
574 ราย คิดเปน 94.9 % 

(เปาหมาย 579 ราย) 
 
 
 

20 ราย   คิดเปน 4% 
559 ราย คิดเปน 96% 
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ดานบริการสาธารณสุข 

กิจกรรมการบริการ 
จํานวน 

ป 2562 ป 2563 
16. ใหบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (เด็ก 0 - 60 เดือน)   
      ในคลินิกสุขภาพเด็กดี  
     รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย  
     รอยละ 85 
      - เด็กมีพัฒนาการปกติ 
      - มีพัฒนาการสงสัยลาชา 
      - มีพัฒนาการลาชา  
      - ติดตามเด็กพัฒนาการลาชา 

(เปาหมาย 202  ราย) 
 
 
 

144 ราย คิดเปน 71.3% 
56 ราย คิดเปน 27.7% 
2 ราย คิดเปน 0.99% 
2 ราย คิดเปน 0.99% 

(เปาหมาย 424  ราย) 
 
 
 

353 ราย คิดเปน 83% 
69 ราย คิดเปน 16% 

0 ราย 
2 ราย คิดเปน 1% 

17. ติดตามและนิเทศงาน อสม./แกนนําครอบครัว 
      - เฝาระวังภาวะโภชนาการ  เด็ก 0-48 เดือน ในชุมชน 
      - ติดตามการเยี่ยมมารดาหลังคลอดในชุมชน 
      - การรณรงคปองกันไขเลือดออกในชุมชน   
      - อบรมใหความรูตางๆ แก อสม.  
      - สรุปรายงานประจําเดือน และรายงาน อสม.   
        สงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนราธิวาส   

 
ในชุมชน  151 ราย 
ในชุมชน  15 ราย 

ในชุมชน  10 ชุมชน 
10 ครั้ง/10 เดือน 
12 ครั้ง/12 เดือน 

 
151 ราย 
20 ราย 
10 ชุมชน 

10 ครั้ง/10 เดือน 
12 ครั้ง/12 เดือน 

18. ตรวจคัดกรองความผิดปกติของสายตานักเรียน ชั้น ป.1  
      (เปาหมาย 816 ราย/โรงเรียน 6 แหง) 
      - ผลการคัดกรองสายตาปกติ 
      - ผลการคัดกรองสายตาผิดปกติสงตอพบแพทย 

 
- 

 
 

791 ราย คิดเปน 96.9% 
25 ราย คิดเปน 3.06% 

19. ใหบริการจัด/แจกยาถายพยาธิแกนักเรียนในโรงเรียน   6 โรง/  5,306  ราย 6 โรง/ 7,093 ราย 
20. ใหบริการจัด/แจกยาเสริมธาตุเหล็กแกนักเรียน          
      ในโรงเรียน   

- 6 โรง/ 7,093 ราย 

21. ใหบริการจัด/แจกยาโฟลิคแกนักเรียนหญิง ชั้น ม.6  
      ในโรงเรียน   

- 2 โรง/ 484 ราย 

22. ออกหนวยปฐมพยาบาลในเทศกาลตางๆ 4 คน/ 4 ครั้ง 4 คน/ 4 ครั้ง 
23. สํารวจเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  
      มีเพียงพอตอการใชงาน 

4 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 

24. ใหบริการประสานกับ อสม. และจัดสงยาใหผูปวย           
      โรคเรื้อรังและผูปวยจิตเวชที่บาน 
 

55 ราย/3 เดือน 60 ราย/3 เดือน 
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ดานฟนฟูสุขภาพ 

กิจกรรมการบริการ 
จํานวน 

ป 2562 ป 2563 
1. บริการเยี่ยมครอบครัวและผูปวยตามบาน ใหสุขศึกษา  คําแนะนํา และ 

    คําปรึกษา บริการฟนฟูสภาพที่บานแกผูปวยที่กลับจากโรงพยาบาลมาพักฟนที่บาน  
    จํานวนผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการเยี่ยมบาน รอยละ 80 

49 ราย 30 ราย 

 

2. บริการเยี่ยมครอบครัวและผูปวยสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ตามบาน ให         
    สุขศึกษา  คําแนะนํา และคําปรึกษา บริการฟนฟูสภาพที่บานแกผูปวยที่กลับ 

    จากโรงพยาบาลมาพักฟนที่บาน  

27 ราย 21 ราย 
 

 
- งานปองกันควบคุมโรค 

 

งานปองกันควบคุมโรค กิจกรรม 
จํานวนการใหบริการ 

ป 2562 ป 2563 
1. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค -บริการวัคซีนเด็ก 0-5 ป (คลินิกวัคซีน) 

-บริหารวัคซีนหัด ป.1/อนุบาล 
-บริการวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ป.1 
-บริการวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ป.6 
-บริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ป.5 
-บริการวัคซีนไขหวัดใหญ 
 

633 ราย 
750 ราย 
770 ราย 
771 ราย 
361 ราย 
141 ราย 

628 ราย 
1,167 ราย 
850 ราย 

      759 ราย 
 353 ราย 
 240 ราย 

2. งานปองกันควบคุมโรค 
    ที่นําโดยแมลง 

-พนหมอกควันในชุมชน/โรงเรียน 
-พนหมอกควันกรณีพบผูปวย 
-สํารวจลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน/ชุมชน 
-สอบสวนโรคไขเลือดออก 
-พนน้ํายาจุลินทรียในน้ํา 
 

216 ครั้ง 
196 ครั้ง 
54 ครั้ง 
196 ครั้ง 
35 ชุมชน 

324 ครั้ง 
44 ครั้ง 
216 ครั้ง 
44 ราย 
35 ชุมชน 

3.งานปองกันควบคุมโรคติดตอ 
       

-สอบสวนโรคติดตอในโรงเรียน/ชุมชน 
 
-สอนสุขศึกษาในโรงเรียน/ชุมชน 
-เยี่ยมบานผูปวยโรคติดตอ เชน วัณโรค หัด 
มือเทาปาก 
 

19 โรงเรียน/
35 ชุมชน 

       -”- 
4 ราย 

19 โรงเรียน/ 
35ชุมชน 

          -”- 
4 ราย 

4. งานปองกันควบคุมโรค 
    ไมติดตอ 

-ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 
-ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
-ใหบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง 
-ตรวจคัดกรองดวงตาในผูสูงอายุ 
 

628 ราย 
691 ราย 
723 ราย 
58 ราย 

1,613 ราย 
1,776 ราย 
2,014 ราย 
82 ราย 
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งานปองกันควบคุมโรค กิจกรรม 
จํานวนการใหบริการ 

ป 2562 ป 2563 
5. งานเฝาระวัง ปองกัน  
    ควบคุมโรคระบาด 

-เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค COVID-19       
ในชุมชน 
-สอบสวนโรค COVID-19 ในชุมชน 
-เฝาระวัง สังเกตอาการกลุมเสี่ยงในสถานที่
กักกันของรัฐ LOCAL QUARANTINE (LQ) 
 

- 
 
- 
- 

  35 ชุมชน 
 
  35 ชุมชน 
   4 เฟส/  
   117 ราย 

 
                                                                                                                   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖4 

 
                      4.3 อาชญากรรม 

      ขอมูลคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 

ประจําเดือน จํานวนคดีอาชญากรรม 
ป 2562 

จํานวนคดีอาชญากรรม 
ป 2563 

จํานวนคดีอาชญากรรม 
ป 2564 ถึงปจจุบัน 

มกราคม  7 1 6 
กุมภาพันธ 3 4 4 
มีนาคม 9 6 - 
เมษายน 4 9 - 
พฤษภาคม 3 5 - 
มิถุนายน 1 1 - 
กรกฎาคม 6 3 - 
สิงหาคม 2 3 - 
กันยายน 5 2 - 
ตุลาคม 2 4 - 
พฤศจิกายน 4 1 - 
ธันวาคม 7 3 - 

รวม 53   42 10 
 

ที่มา :  สถานีตํารวจภธูรเมืองนราธิวาส 
                                                                                                                   ขอมูล ณ เดือนมีนาคม  ๒๕๖4 

 4.4 ยาเสพติด 
          คดียาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ป 2562   เกิดคดียาเสพติด  จํานวน   296  คดี 
 ป 2563   เกิดคดียาเสพติด  จํานวน   238  คดี 
 ป 2564   เกิดคดียาเสพติด  จํานวน     60  คดี 

 
ที่มา :  สถานีตํารวจภธูรเมืองนราธิวาส 

                                                                                                                   ขอมูล ณ เดือนมีนาคม  ๒๕๖4 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห 
                      เทศบาลเมืองนราธิวาสดําเนินงานดานกิจการสงเคราะหและสวัสดิการสังคม โดยใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ โดยการสงเสริมดานการฝกอาชีพ 
กีฬา  การศึกษา ศาสนา  การสงเสริมความรูและประสบการณของประชาชนในชุมชน รวมถึงการสงเคราะห 
ผูยากไร  คนพิการ  คนชรา  เทศบาลไดดําเนินการจัดทํา โครงการ/กิจกรรมดานตางๆ  เชน  ดานพัฒนา
สังคม  เศรษฐกิจ  สรางงาน  สรางอาชีพหรือสรางรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่น ดําเนินการแจกถุงยังชีพให 
ผูยากไร , ผูสูงอายุ บริการตรวจสุขภาพ โครงการสงเสริมอาชีพ ดําเนินการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ 
สงเสริมอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพรองรับ มีอาชีพ
เสริม มีงานทํา มีรายไดเพ่ิมขึ้น ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม สงเคราะหชวยเหลือแกผูประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉินกรณปีระสบสาธารณภัย/ภัยพิบัติ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  
   ขอมูลผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพตาง ๆ  ประจําป  2563  
   - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน 3,672 ราย 
   - ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ   จํานวน    856 ราย 
   - ผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน       7  ราย 

 
ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม 

                                                                                                                   ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖4 

  5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
    ถนน 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส มีถนนสายหลักซ่ึงเปนถนนสายใหญคือถนนสุริยะประดิษฐ 
ถนนพิชิตบํารุง ถนนภูผาภักดี ถนนระแงะมรรคา และถนนโคกเคียน  ซึ่งสายดังกลาวถือวาเปนถนนที่มีปริมาณ
รถยนตสัญจรผานไปมาหนาแนน  และภายในเขตเทศบาลมีถนนและซอยตาง ๆ  อีกจํานวนกวา 200 สาย         
โดยสวนใหญถนนภายในเขตเทศบาลเปนแบบแอสฟลทติค มีความกวางโดยเฉลี่ย 4-25 เมตร นอกจากนี้
เทศบาลเมืองนราธิวาสไดกอสรางและขยายผิวจราจร เพ่ือแกไขปญหาการจราจรที่ติดขัดหลายสาย และ
ดําเนินการปรับปรุงถนนหลักหลายสาย  
     การจัดการขนสงมวลชน 
          - ทางรถยนต  การเดินทางโดยรถยนตในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสภาพถนนที่
สะดวกสบายมีถนนสี่ เลนตัดผาน  สามารถเดินทางไป–มา ระหวางตัวจังหวัด และอําเภอตางๆไดอยาง
สะดวกสบาย และมีบริการรถทัวรจากบริษัทขนสง จํากัด (บริษัทไทยเดินรถ จํากัด บริษัทสยามเดินรถจํากัด)ใหบริการ
การเดินทางจากสุไหงโกลก–กรุงเทพฯ (vip,ปอ.1,ปอ.2) และบริษัทศรีตรังทัวร ใหบริการการเดินทางจาก
นราธิวาส–ภูเก็ต ,นราธิวาส–นครศรีธรรมราช และรถตูบริการการเดินทางจากนราธิวาส–สุไหงโกลก , นราธิวาส–
ปตตานี, นราธิวาส–ยะลา,นราธิวาส–หาดใหญ  รวมทั้งรถเมลนราธิวาส–ปตตานี  เปดบริการทุกวัน  ณ สถานีขนสง
จังหวัดนราธิวาส     
     - ทางอากาศ  นราธิวาสมีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง  ตั้งอยูที่หมู ๑๑ ตําบล         
โคกเคียน  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  มีเนื้อที่ ๑,๑๓๗  ไร เดินทางโดยใชทางหลวงสายนราธิวาส-
บานทอน เชื่อมระหวางสนามบิน กับอําเภอเมืองนราธิวาสอยางสะดวกสบาย ทาอากาศยานอยูหางจากตัวเมือง
นราธิวาสไปทางทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร มีบริการสายการบินไทยแอรเอเซีย เปดบริการทุกวันจาก
นราธิวาส-ดอนเมือง และสายการบินไทยสไมล(การบินไทย)  เปดบริการทุกวันจากนราธิวาส-สุวรรณภูมิ  
ปจจุบันรัฐบาลอนุมัติงบประมาณจํานวน 474 ลานบาทเศษ สําหรับโครงการกอสรางตอเติมความยาวทางวิ่ง
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ของเครื่องบิน ขยายรันเวยจากเดิมที่มีความยาว ๒,๐๐๐ เมตร เพ่ิมเปน ๒,๕๐๐ เมตร พรอมปรับปรุงระบบ
ตางๆ ของทาอากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ หรือ ไอซีเอโอ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO)       เพ่ือรองรับเครื่องบินพาณิชยขนาดใหญ และเครื่องบิน 
โดยสารระหวางประเทศ เปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตและเปน
จุดเริ่มตนของเสนทางบินจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตสูประเทศซาอุดิอาระเบีย เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในพ้ืนที่ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ นครเมกกะ โดยไมตองเดินทางไปขึ้นเครื่องที่ทาอากาศ
ยานหาดใหญ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
    - ทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ ถึงสถานีรถไฟตันหยงมัส แลวเดินทางดวยทางรถยนต 
มาอีก 22 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองนราธิวาส 

                      5.2 การไฟฟา 
  หนวยงานเจาของไฟฟา คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส มีกําลังการผลิต ๒3 

MW  ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับบริการไฟฟาอยางทั่วถึงและเพียงพอ สําหรับการใชบริการมีประชาชนใน
ชุมชนเพียงเล็กนอยที่ไมใชบริการไฟฟา เนื่องจากฐานะยากจน มีปญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง        
ที่อยูอาศัย และบางสวนไมประสงคจะใชไฟฟา     

  5.3 การประปา 
       ในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส  การประปาสวนภูมิภาคสาขานราธิวาส มีแหลงน้ําดิบจาก 

คลองบานปูตะ และมีประชาชนบางสวนในชุมชนตางๆ  ยังใชน้ําบาดาล และน้ําบอที่ขุดขึ้นมาเอง เนื่องจาก  
ระบบประปายังเขาไมถึง แตก็สามารถใชในการอุปโภค และบริโภคไดดี ไมมีปญหาในเรื่องการขาดน้ํา 

รายละเอียดการประปาสวนภูมิภาคสาขานราธิวาส ในรอบป ๒๕62 – ๒๕๖3 
ป กําลังผลิต/วัน แหลงน้ําดิบ จํานวนผูใชน้ํา 

มค. – กย ๒๕๖๒ ๒๕,๒๐๐ ลบ.ม คลองปูตะ ๑๖,๗๑๙ ราย 
ตุลาคม 2562 1,053 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,060 ราย 

พฤศจิกายน 2562 1,103 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,111 ราย 
ธันวาคม 2562 1,096 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,160 ราย 
มกราคม 2563 1,100 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,197 ราย 
กุมภาพันธ 2563 1,055 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,238 ราย 
มีนาคม 2563 1,049 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,282 ราย 
เมษายน 2563 1,046 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,316 ราย 

พฤษภาคม 2563 1,055 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,395 ราย 
มิถุนายน 2563 1,059 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,433 ราย 
กรกฎาคม 2563 1,065 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,535 ราย 
สิงหาคม 2563 1,067 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,563 ราย 
กันยายน 2563 1,058 ลบ.ม. คลองปูตะ 17,594 ราย 

หมายเหตุ    ขอมูลเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ ขอมูลนีไ้มสามารถแยกเฉพาะในเขตเทศบาล 
                เมืองนราธิวาสได จะรวม อําเภอยี่งอ ตําบลโคกเคียน ตําบลกะลุวอเหนือ และตําบลลาํภู 

 
ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค 

                                                                                                                   ขอมูล ณ วันที่  31 มนีาคม  ๒๕๖4 
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               ๕.๔ การจราจร  การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  สวนใหญยังมีสภาพ
คลองตัว จะมีปญหาติดขัดและหนาแนนในบางสายโดยเฉพาะในชวงเชาหรือในชวงเทศกาลงานตางๆ  ปจจุบัน          
ในเขตเทศบาล มีระบบสัญญาณไฟจราจรจํานวน   14 จุด สัญญาณไฟกระพริบภายในเขตเทศบาลจํานวน 15 จุด   

              ๕.๕ สะพานลอย   ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีการกอสรางสะพานลอย         
จํานวน  2   แหง  คือสะพานลอยถนนสุริยะประดิษฐ  กม. ที่ 98 + 857  บริเวณหนาโรงเรียนนราสิกขาลัย 
กวาง  2.90 เมตร ยาว 30.15  เมตร  สูง 6.50 เมตร  และสะพานลอยถนนสุริยะประดิษฐ  กม. ที่ 97 + 091  
บริเวณสะพานขามคลองชลประทานขนาดกวาง  2.90  เมตร  ยาว  56.90  เมตร   สูง 6.60 เมตร 

 5.๖ โทรศัพท 
        การใหบริการเก่ียวกับโทรศัพท  
        - มีการใหบริการทั้งโทรศัพทประจําที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในการใหบริการของบริษัท 

TOT จํากัด (มหาชน) และบริษัทเอกชน เชน 3BB   

        - มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ มีเครือขายครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด โดยผูใหบริการไดแก 
AIS DTAC TRUE และผูใหบริการโทรศัพทตาง ๆ ในเขตเทศบาลสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง มี
คูสายที่เพียงพอสําหรับใหบริการประชาชน 

 5.๗ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
                    ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม  ไดรับบริการที่สะดวก 
สบายสามารถรับชมโทรทัศน จากสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยไดอยางชัดเจนทุกชอง  และนอกจากนี้           
ยังสามารถรับชมการแพรภาพของสถานีโทรทัศนของประเทศเพ่ือนบาน มาเลเซียไดอีกดวย พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสถานีบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งการขนสงสินคา วัสดุและครุภัณฑ         
มีบริษัทไปรษณียที่เปนของรัฐวิสาหกิจและบริษัทตางๆ ใหบริการ ดังนี้ 
                            ๕.๗.1 ที่ทําการไปรษณียนราธิวาส   1  แหง 
                               ๕.๗.๒ บริษัทเคอรี่ เอ็กซเพรส  นราธิวาส 
                               ๕.๗.๓ บริษัท เจ แอนท ที เอ็กซเพรส  จํากัด 
                            ๕.๗.๔ บริษัท Flash  Express  นราธิวาส  
                             ๕.๗.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียง  7 แหง 
     1. สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
     2. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตํารวจเขต 9 จังหวัดนราธิวาส 
     3. สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดนราธิวาส 
                              4. สถานีวิทยุกระจายเสียงนรา FM.  อเมซิ่งเรดิโอ 
                              5. สถานีวิทยุชุมชนคนนรา  FM 93 MHz 
                                 ๖. สถานีวิทยุ PNU เรดิโอ 
                                 ๗. สถานีวิทยุอัตตัรฯ เรดิโอ 
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              ๖. การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน    ถือวาเปนเรื่องสําคัญในการดํารงชีวิต                  
และการประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งจังหวัดนราธิวาสมีปญหาในเรื่องการกอเหตุ                      
ความไมสงบเพ่ือมุงสรางภาพความไมสงบใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่สรางความหวาดระแวงและความหวาดกลัวใหเกิดขึ้น 
แกประชาชนในพ้ืนที่ โดยกอเหตุฆารายวัน วางระเบิด รวมไปถึงการทําลายสิ่งของ ของทางราชการเพ่ือมุงหวังตอรอง 
กับรัฐในความตองการหลายประการ ดวยเหตุปจจัยนี ้สถานการณในเขตจังหวัดนราธิวาสจึงไมมีความสงบ ในการ
แกปญหา จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในการแกไขปญหา รวมทั้งความเอาจริงเอาจังของทุกภาครัฐ ในการ
ดําเนินการสวนปญหาอ่ืนๆ  การลักขโมยการฉกชิงวิ่งราวและอาชญากรรมอ่ืนๆ ของจังหวัดนราธิวาสถือวามีนอย           
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ทางภาคใตและของประเทศไทย หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานการรักษาความ
ปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนราธิวาส ขึ้นอยูกับกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  ตัง้อยูบริเวณถนนสุริยะประดิษฐ สําหรับเทศบาลเมืองนราธิวาสมีงานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยูบนถนนสถิตยรายา ใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากดานตางๆ รวมไปถึงการระงับ
อัคคีภัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกลเคียง และงานเทศกิจ มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจตรา ควบคุม
บังคับใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ ไดแก จัดระเบียบ รักษาความสงบเรียบรอย ดูแลรักษา           
ที่สาธารณะปองกันไมใหลุกล้ําที่สาธารณะ รวมถึงทางเทา ถนน ตรอก ซอยสาธารณะ การตรวจ การควบคุม 
การกอเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การใหความชวยเหลือการบริการประชาชน
ในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยตางๆ ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การอํานวยความสะดวกดานการจราจร        
การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และปฏิบัติหนาที่ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
หรือสั่งการเพ่ืออํานวยความสะดวก ควบคุม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน         

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับฝายเทศกิจ 
                 ๑. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
                ๒. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                 ๓. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕22 
                 ๔. พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
                 ๕. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 
                 ๖. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 
                 ๗. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
                 ๘. พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                 ๙. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕ 
                 ๑๐. พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔ 
                 ๑๑. พ.ร.บ.สัตวพาหนะ พ.ศ.๒๔๘๒ 
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      ผลการดําเนินงานงานเทศกิจในปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖3  
 

ลําดับ
ที ่

ประเภท ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 3 ป 

1 สัตวเลี้ยง 7 5,500 1 500 6 7,100 14 13,100 

2 หาบเร แผงลอย - - 3 1,000 8 500 11 1,500 

รวม 7 5,500 4 1,500 19 7,600 25 6,100 

 

ขอมูลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนราธิวาสในรอบป ๒๕62 – ๒๕๖3 

๑. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๒๘ คน 
๒. รถยนตดับเพลิง จํานวน 13 คัน 
๓. รถยนตบรรทุกเครื่องยนตชนิดหาบหาม จํานวน ๑ คัน 
4. รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 4 คัน 
5. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน ๒ เครื่อง  
6. รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต จํานวน ๒ คัน 
8. อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง    จํานวน ๔7 คน 
9. วิทยุสื่อสาร จํานวน ๒๒ เครื่อง แยกเปน 

        - ชนิดมือถือ จํานวน ๒๐ เครื่อง 
        - ชนิดตั้งโตะ จํานวน ๒ เครื่อง 

๗. ระบบเศรษฐกิจ 

 ๗.1 การเกษตร 
  ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการประกอบอาชีพทําการเกษตรเพ่ือเลี้ยงชีพ 
จํานวนนอย จะมีการปลูกผักสวนครัวบริเวณถนนบายพาส ปลูกปาลม ยางพารา บริเวณชุมชนยะกัง 2 

 ๗.2 การประมง 
         การประมง  การทําประมงในเขตเทศบาล จะทําประมงชายฝงทะเลและริมแมน้ํา
โดยมากจะทําการประมงขนาดเล็ก การลงทุนไมมากนัก ปริมาณและมูลคาการจับสัตวน้ําก็ยังมีไมมาก ปจจุบันนี้
ยังมีการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงบริเวณชุมชนริมแมน้ําและชายทะเล  มีทาเทียบเรือประมงนราธิวาส  เพ่ือรองรับการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทางการประมง มีผูทําการประมงที่ใชเรือประมงพ้ืนบาน ขนาดต่ํากวา 10 ตันกรอส  
ที่ทําการจองคิวตรวจวัดขนาดและจัดทําอัตลักษณเรือ จํานวน 271 ลํา แรงงานในเรือ จํานวน 433 ราย  
    ชาวประมงพ้ืนบานในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีการรวมกลุมและยื่นจดทะเบียน
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น (ดานการประมงทะเลชายฝง) จํานวน 2 แหง  

1. องคกรกลุมพ้ืนที่บานชุมชนชายทะเล  จํานวนสมาชิก    16  ราย 
2. องคกรกลุมประมงพ้ืนบานรวมสามัคคี   จํานวนสมาชิก    40  ราย 

    สถานการณดานการประมงในเขตเทศบาล   
                   1. การประมงพื้นบาน  เปนกลุมชาวประมงที่ทํามาหากินบริเวณชายฝง โดยออกไป  
ทําการประมง  หางจากฝงไมเกิน  10 ไมลทะเล  ใชเครื่องมือเล็กทําการประมง  เชน  อวนลอยชนิดตางๆ               
อวนปู   ซั้งแบบภูมิปญญาชาวบาน  ลอบหมึกและเบ็ดมือ ทําการประมงเพ่ือการยังชีพ            
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                               สภาพปญหา 
              1.เรือประมงอวนลากจากจังหวัดอ่ืนเขามาทําการประมงในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส   
ลากและติดเครื่องมืออวนลอยของชาวประมงพ้ืนบาน กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และไมไดรับการ
ชดเชย ทําใหชาวประมงตองลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือประมงใหม 
                                2.เรือประมงอวนลากจากจังหวัดอ่ืนและในเขตพ้ืนที่ ลักลอบเขามาทําการประมง         
ในเขตพ้ืนที่ 5,400 เมตร ทําใหสัตวน้ําวัยออนลดลง        
              3. เรืออวนลอม ลักลอบใชอวนลอมปลาบริเวณซั้งของชาวประมงพ้ืนบาน และบริเวณ
ปะการังเทียม หรือลอมบริเวณกองหิน ทําใหพันธุสัตวน้ําหมดไปโดยเร็ว  
               4.รายไดของชาวบาน จากการประกอบอาชีพประมง มีรายจายเกี่ยวกับตนทุนในการ
ออกทําการประมงเพ่ิมข้ึนแตราคาสัตวน้ําเพิ่มขึ้นเล็กนอย กอใหเกิดปญหาดานคาครองชีพ 
                                5. ในเขตพ้ืนที่นราธิวาสไมมีหนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล ที่รับผิดชอบ
งานดานการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 โดยตรง 
                                6. ในชวงฤดูมรสุม มีคลื่นลมแรงทําใหชายฝงทะเลถูกคลื่นกัดเซาะทุกป 
                                7. ชาวประมงไมมีงานทําในชวงฤดูมรสุม ทําใหไมมีรายไดในการยังชีพ 
                                8. แหลงจางงานในเขตพ้ืนที่นราธิวาสมีนอย 
                           2. การประมงเชิงพาณิชย   
             ประกอบดวย  กลุมชาวประมงอวนลาก กลุมชาวประมงปลากะตักและอวนไดรหมึก              
สวนใหญใชเรือประมงขนาดปานกลาง  ความยาวขนาด  12-14  เมตร  หรือ  14 - 16  เมตร  ทําการประมง 
อยูในบริเวณหางฝงไมเกิน  15  ไมลทะเล  เปนเรือที่ใชเครื่องมือทําการประมงตามฤดูกาล  คือ บางฤดูกาลทํา
การประมงโดยใชเครื่องมือประมงอวนลาก  และบางฤดูกาลใชเครื่องมืออวนครอบปลากะตัก  ประกอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟา  (ปนไฟ) 
              สภาพปญหา 
               1. เนื่องจากเปนเรือขนาดกลางและเล็ก  จึงถูกแยงชิงพ้ืนที่ทําการประมงดวยเรือประมง
จากตางถ่ินทําใหการทําการประมงไดไมคุมทุน 
              2. ประสิทธิภาพในการทําการประมงของเรือประเภทนี้  จะมีประสิทธิภาพในการจับ
สัตวน้ําดอยกวาเรือประมงตางถิ่นมาก  จึงทําการประมงไดนอยและไมคุมทุน 
              3. เรือประมงตางถิ่นเขามาทําการประมงบริเวณแนวปะการังเทียม  และซั้งของชาวประมง
พ้ืนบานที่สรางไว  โดยปนไฟจับปลาไปหมดในเวลาอันรวดเร็วแลวหลบหนีไป  ทําใหเรือประมงในทองถิ่น
เดือดรอนไมสามารถทําการประมงไดเทาที่ควร 

  ๗.3 การปศุสัตว 
 การเลี้ยงสัตวในเขตเทศบาลจะเลี้ยงเพ่ือการดํารงชีพ  เลี้ยงเพ่ือการคาจะมีไมมากนัก
จํานวนที่เลี้ยงก็ไมมาก สายพันธุที่เลี้ยงจะเปนพันธุพ้ืนเมือง ใหผลผลิตต่ํา ชนิดของสัตวที่เลี้ยงมีความผูกพันกับ    
วิถีชีวิต ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีอยู  เชน   แพะ  แกะ  เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
นอกจากนั้นก็มีสุกร เปด ไก หาน โค กระบือ 

  ๗.4 การบริการ 
   การใหบริการในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จะเปนลักษณะสถานบริการประเภทที่พัก/

โรงแรมหรือสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง/แกส ดังนี้ 
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- โรงแรม/ทีพั่ก    จํานวน  9  แหง 
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน  6  แหง 

 ๗.5 การทองเที่ยว 
  จากเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหนักทองเที่ยวชาว

ไทยมีจํานวนลดลงประมาณ ๗๐ % สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญเปนชาวมาเลเซียเปนกลุมตลาด
หลัก มีจํานวนลดลงประมาณ ๒๐% ประกอบดวยกลุมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มาเลยและอินเดีย โดยสวนมาก
เดินทางมาจากรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีความนิยมกิจกรรมทองเที่ยวเกี่ยวกับความบันเทิง การ
บริโภคและการซื้อสินคาตางๆ  การทองเที่ยวเชิงนิเวศนและรวมกิจกรรมงานประเพณี เชน งานของดีเมืองนรา 
สําหรับชาวตางประเทศที่มาเยือน ไดแก  ชาวมาเลเซีย ซึ่งมีชายแดนติดตอกัน  สวนนักทองเที่ยวชาวยุโรปและ
ประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียมีจํานวนนอยมากสําหรับ แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลที่นาทองเที่ยวและนาสนใจ  
มีดังตอไปนี้ 
 หาดนราทัศน     

เปนหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่ปลายแหลมดานปาก 
แมน้ําบางนรา แนวสนทําใหบรรยากาศริมทะเลรมรื่นมากขึ้น ชาวบานนิยมมาพักผอนหยอนใจกันที่นี่ ใกล ๆ กัน
มีหมูบานชาวประมงตั้งกระจัดกระจายตามริมแมน้ําบางนรา และบริเวณเวิ้งอาวมีเรือกอและของชาวประมงจอด
อยูมากมาย หาดนราทัศนเปนชายหาดที่มีความสวยงาม  มองเห็นไดไกลจนสุดลูกหูลูกตา จรดกับปลายแห
ลมปากแมน้ําบางนราทางทิศใต แตกอนนั้นชายหาดนี้จะกวางมากจนเมื่อมีการสัมปทานขุดทราย ทําใหหาดนี้
แคบลงกวาแตกอนมาก อยางไรก็ดีหาดนี้ก็ยังเปนหาดที่มีความสวยงามอยูเชนเดิม ริมหาดที่รมรื่นดวยทิวสน
มากมาย อีกทั้งยังมีลมพัดเย็นบรรยากาศเปนสวนตัว ทําใหหาดนราทัศนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ
ชาวเมืองนราธิวาส และนักทองเที่ยวที่มาเยือนเสมอ นอกจากหาดทรายขาวสะอาด น้ําทะเลใสเหมาะแกการ        
ลงเลนน้ําแลว ริมหาดนี้ยังมีหมูบานชาวประมงตั้งกระจายเปนระยะ ๆ ชายหาดชวงที่อยูดานหนาหมูบานจะมี
เรือกอและจอดเรียงรายอยางสวยงาม โดยเฉพาะลักษณะของเรือกอและที่มีการวาดลวดลายอันวิจิตรซึ่งเปน
วัฒนธรรมของชาวใต บริเวณใตแนวสนที่รมรื่นยังเหมาะแกการตั้งแคมป นอกจากจะไดมาเที่ยวชายหาดที่สวย
ที่สุดของจังหวัดนราธิวาสแลว ทางทิศใตของหาดนราทัศนอยูติดกับปากน้ําบางนรา ซึ่งเปนที่ตั้งชุมนุมชาวประมง
ทองถิ่น ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถชมภาพชีวิตชาวประมงและชมเรือกอและ ซึ่งมีศิลปะลวดลายสีสันสวยงามเปน
จํานวนมากในลําน้ํา โดยเฉพาะในยามเย็นที่ชาวประมงนําเรือกอและออกไปหาปลา นอกจากนี้แมน้ําบางนรายัง
เปนสถานที่จัดงานแขงเรือกอและเปนประจําทุกปอีกดวย 

 มัสยิดกลาง (เกา) (มัสยิดยุมอียะห หรือมัสยิดรายอ) 
                           มัสยิดกลางเกานี้ มีชื่อวามัสยิดยุมอียะหหรือมัสยิดรายอ ตั้งอยูทางเหนือของตัวเมือง 
หางจากศาลากลางจังหวัดขึ้นไปตามถนนพิชิตบํารุงกอนถึงหอนาฬิกาเล็กนอย เปนมัสยิดไมแบบสุมาตรา 
สรางข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2481 เปนมัสยิดเกาแกคูบานคูเมืองนราธิวาส และเปนที่ตั้งของสุสานเจาเมืองเกา  
คือ พระยาภูผาภักดี ตามปกติมัสยิดกลางประจําจังหวัดจะมีเพียงแหงเดียวเทานั้น แตเนื่องจากมัสยิดแหงนี้
คอนขางคับแคบ จึงไดมีการสรางมัสยิดหลังใหมขึ้นบริเวณปากแมน้ําบางนรา อยางไรก็ตามประชาชนใน
พ้ืนที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในมัสยิดหลังเกาอยู มัสยิดแหงนี้จึงดํารงฐานะเปนมัสยิดกลางสืบตอไป และทําให
นราธิวาสมีมัสยิดกลางประจําจังหวัดดวยกันถึง 2 แหง 
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                          มัสยิดกลาง (ใหม)  
                           กอตั้งเพ่ือเปนสถานที่ท่ีชาวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีจํานวนมาก ไดไปรวมกันทํา
ละหมาด โดยเดิมที่มัสยิดกลางนราธิวาสตั้งที่ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส ทําการสราง
เมื่อ พ.ศ.2424 สรางดวยเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลไดจัดสรรและรวมกับเงินศรัทธาของประชาชนซึ่งรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 21 ลาน 3 แสนบาท แตเนื่องจากสถานที่เมื่อสรางเสร็จมีความคับแคบ จึงไดมีการซื้อท่ีดินและสรางใน
ที่ดินใหมตรงหัวถนนพิชิตบํารุง เชิงสะพานปรีดาใกลกับหาดนราทัศน เนื้อที่ 10 ไร 2 งาน 35 ตารางวา ใช
งบประมาณท้ังสิ้น 22,621,113.75 บาท ความสําคัญตอชุมชนมัสยิดเปนสถานที่ทําละหมาด 5 เวลา ของ 
อิสลามกิชน โดยเฉพาะวันศุกรมุสลิมตองไปละหมาดที่มัสยิด การไปละหมาดท่ีมัสยิดนอกจากจะมีโอกาสได
พบปะสังสรรคกันแลว ยังจะไดรับความรูทั้งทางโลกและทางธรรมอีกดวย 
                         มัสยิดเปนที่มุสลิมใชเปนที่นั่งสํารวมจิตใจและความสงบทางใจซึ่งจะทําใหจิตสงบบริสุทธิ์ 
และเขมแข็ง กลาเผชิญกับชีวิตทุก ๆ ดาน ดวยความรอบคอบ เปนชวงของเวลาที่จะยึดมั่นในคําสอนของศาสดา 
นอกจากนี้มัสยิดยังเปนศูนยกลางแหงความสามัคคีของมุสลิม เปนศูนยกลางแหงการศึกษาอบรมในดานวิชาการ
ตางๆ ทั้งทางศาสนาและทางโลกลักษณะทางสถาปตยกรรมลักษณะเปนอาคารตึก 3 ชั้นเปนรูปสี่เหลี่ยม หลังคา 
ทําเปนรูปโดมเดียว ลักษณะของโดมคลายผลฟกทองมีหอคอยสูงเรียกวา มินาร แปลวา สถานที่ดูเพลิง ซึ่งจําลอง
มาจากกระโจมไฟหนาเมืองอเล็กซานเดียในอียิปต ซึ่งตอมาหอคอยนี้กลายเปนที่สําหรับมุอัซซินตะโกนบอกให
มุสลิมละหมาด ลักษณะภายในเปนหองโถงสําหรับทําละหมาด 2 ชั้น ปูดวยพรมสีฟาออน มีการเขียนอักษร
อาหรับเปนลวดลายกลมเปนวงแทนปูชนียวัตถุ ชั้นลางเปนหองประชุม   
                             วังระแงะ                               
                          วังระแงะในปจจุบันนี้ตั้งอยูบานเลขที่ 2 ถนนจาตุรงครัศม ีตําบลบางนาค อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตดานทิศตะวันตกและทิศเหนือจดบานเรือนประชาชน ทิศตะวันออกจดโรงยาง 
นูซันตารา ทิศใตจดถนนจาตุรงครัศมี วังระแงะสรางโดยสถาปนิกจากรัฐตรังกานูที่มีฝมือดีมาก ตัววังหันหนา
ไปทางทิศตะวันออก ลักษณะรูปทรงสรางเปนเรือนไม ๒ ชั้นยกใตถุนสูง หลังคาทรงมนิลาหรือบลานอ ทาง 
ขึ้นวังมีบันไดอยูทางดานหนาหันไปทางทิศตะวันตก เนื่องจากวังสรางดวยไมจึงไมสามารถทนตอกาลเวลาได 
ดวยเหตุนี้รูปทรงดั้งเดิมของวังจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสวนที่ชํารุดไดรับการซอมแซมตอเติมให
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน โครงสรางและองคประกอบของวังจึงผสมผสานกันระหวางรูปทรงที่ใชกับวัสดุ
เกากับรูปทรงที่ใชวัสดุใหม โดยรอบลอมดวยกําแพง ๒ ชั้น กออิฐถือปูนเปนกําแพงชั้นในปจจุบันเหลือเพียง
ดานหลังบางสวน ขอบกําแพงวังมีลายนูน กําแพงวังชั้นนอกไมมีรอยรอยเหลือใหเห็นแลว ดานหลังของตัววัง
มีบอน้ําหางจากตัววังประมาณ ๑๕ เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๗๘ เซนติเมตร เดิม มีความสูง ๒๓ 
เซนติเมตร ตอมาตอเติมใหสูงขึ้นอีก ๓๖ เซนติเมตร รอบๆ บอน้ําใชแผนซีเมนตปูพ้ืนซึ่งทําใหมเปนที่อาบน้ํา 
เสาของตัววังใชไมเนื้อแข็งจําพวกตะเคียน หลุมพอแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๖.๕ เซนติเมตร และสูง 
๑.๗๕ เมตร จํานวน ๓๐ ตน อาศัยโครงสรางที่ยึดกันและน้ําหนักของตัวอาคารที่ไดสัดสวน จึงทําใหเสาที่
วางอยูบนฐานคอนกรีตบนพ้ืนดินปรับเรียบเสมอกัน ตั้งอยูไดอยางมั่นคง สวนดานหลังของวังใชเสากออิฐ 
ถือปูน ๒๙ ตน กวาง ๕๓ เซนติเมตร สูง ๑.๕๙ เมตร ดานหนามีบันไดทางข้ึน ซึ่งทําดวยไมกระดาน ๕ ขั้น 
ขึ้นไปยังเฉลียงซึ่งเปนสวนที่ตอเติมใหมสูชานขนาดเล็กแคบๆราวลูกกรงบันไดไมกลึงแบบโปรงและยกพ้ืนขึ้น
ไป ๑ ขั้นสูพ้ืนวัง สวนหลังของวังมีบันไดขึ้นชั้นบน ๒ ดาน ดานละ ๑๑ ขั้น เฉลียงดานหนานี้มีมานั่งเปน
กระดานวางอยูใชเปนที่พักผอนและพ้ืนที่อเนกประสงคพ้ืนวังและชานพักทําดวยไมกระดานเนื้อแข็งตามแนว
ขวางของวังทั้งชั้นบนและชั้นลาง สวนฝายืนสวนบนสุดของฝาผนังที่ติดกับโครงหลังคามีการฉลุลวดลายแบบ
เรขาคณิต 
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                           แมน้ําบางนรา 
                              เปนแมน้ําสายสาํคัญของจังหวัดนราธิวาส ยังคงสภาพตามธรรมชาติทีส่มบูรณมีทัศนียภาพที่
สวยงามอุดมไปดวยพรรณไมนานาพรรณ เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญไหลผาน ตําบลพรอน ตําบล 
บางขุนทองและตําบลไพรวันออกสูอาวไทย บริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร                   
                           เขื่อนทาพระยาสาย 
                            เปนสนัเขื่อนมีความยาว ประมาณ 600 เมตร ตั้งอยูริมแมน้ําบางนราอยูตรงขาม 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลังกาย มีบรรยากาศที่สวยงามและ         
เปนที่ตั้งของพลับพลาที่ประทับ มีการกอสรางและตกแตงอยางสวยงาม ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว บริเวณ 
รอบ ๆ เปนลานคอนกรีต ลักษณะเปนขั้นบันไดสําหรับนั่งชมทิวทัศนของตัวเมืองนราธิวาส และความสวยงาม 
ของแมน้ําบางนราสลับดวยแนวทิวสนและภูเขาตันหยง ทุก ๆ  ป ผูแทนพระองคจะมารวมงานที่ประทับแหงนี้เพ่ือชม
การแขงขันเรือหนาพระที่นั่งในงานของดีเมืองนรา ชวงเดือนกันยายนของทุกป 
                           สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
         เปนสวนสาธารณะที่เปนสถานที่ทองเที่ยวตั้งอยูตรงขามกับที่วาการอําเภอเมืองนราธิวาส
และอยูใกลกับเขื่อนทาพระยาสาย มีเนื้อท่ีประมาณ 8 ไร  มีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกลเคียง  นิยมมาพักผอนและออกกําลังกายในสวนสาธารณะแหงนี้ เพราะมีการคมนาคมและสภาพ 
แวดลอมที่เหมาะสมตอการเดินทางมาพักผอน และมีการจัดกิจกรรมตางๆ  บริเวณสวนสาธารณะแหงนี้อยูเสมอ 
ปจจุบันเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงโดยปรับพ้ืนที่ทั้งหมด กอสรางอาคารแสดงสินคาพ้ืนเมือง ลานพิธี สถานที่
พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย หองน้ํา หองสวม ลานน้ําพุ ติดตั้งโคมไฟ ปลูกตนไมใหญ ไมประดับ สวนสุขภาพ 
โดยแตละวันจะมีประชาชนไปพักผอนและออกกําลังกายเปนจํานวนมาก  สวนสาธารณะแหงนี้ไดรับการประกาศ
จากกรมอนามัย ใหเปน สวนสาธารณะนารื่นรมย ประเภทที่ 1 คือ เปนสวนสาธารณะขนาดเล็ก ขนาดพ้ืนที่
ตั้งแต  2 ไร แตไมเกิน  25  ไร   

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
ตั้งอยูบริเวณ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เดิมเปนที่ดินของ 

สหกรณนิคมบาเจาะและเทศบาลไดรับกรรมสิทธิ์มา เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ มีเนื้อที่ 85 ไร  ที่ไดปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนใหมีความสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และเปนสวนสาธารณะประจําจังหวัด
นราธิวาส มีการจัดกิจกรรมตางๆ ในสวนสาธารณะแหงนี้  เชน การแขงขันนกเขาชวาเสียงประจําป การแขงขัน
กีฬา การจัดงานของดีเมืองนรา งานกาชาด และกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ฯลฯ        

 ๗.6 อุตสาหกรรม 

                          ๗.๖.๑ ภาวะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล 
        ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีโรงงานจําพวก  2  และ 3  จํานวน  13  โรง  
เงินลงทุน 262,131,215 บาท คนงาน 220 คน ความเคลื่อนไหวการลงทุน ในชวงป 2563  ถึงปจจุบัน  
ปรากฏวาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ไมมีคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและโรงงานเลิกประกอบ
กิจการแตอยางใด 
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                            ๗.๖.๒ อุตสาหกรรมหลักที่สําคัญในเขต 
 

ลําดับที่ หมวดอุตสาหกรรม 
จํานวน 
(ราย) 

เงินลุงทน (บาท) คนงาน 

1 อุตสาหกรรมขนสง 3 179,781,215 58 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 4 56,350,000 58 
3 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑซอมแซม

อโลหะ 
2 11,100,000 15 

4 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ
จากไม 

2 6,900,000 60 

5 อุตสาหกรรมทั่วไป 2 8,000,000 29 
รวม 12 262,131,215 220 

    
                     ๗.๖.๓ จํานวนผูย่ืนคําขออนุญาตตั้งโรงงานและขยายโรงงานในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 

ป ขออนุญาตตั้งโรงงาน ขออนุญาตขยายโรงงาน 

จํานวน
โรงงาน 

เงินทุน จางงาน(คน) จํานวน
โรงงาน 

เงินทุน จางงาน 

(คน) 

๒๕๖๒ - 

2563 

- - - - - - 

 

 ๗.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
                          การพาณิชย ไดแก 

- ซุปเปอร ดีพารทเมนทสโตร  จํานวน  1 แหง 
- Mini   BIG-c    จํานวน 3  แหง 
- ธนาคาร    จํานวน  7 แหง 
กลุมอาชีพ ไดแก 
- ปมน้ํามัน    จํานวน  6  แหง 
- อูซอมรถ (รถยนต)   จํานวน 11 แหง 
- อูซอมรถ (จักรยานยนต)  จํานวน 40 แหง 
- รานเชื่อมเหล็ก   จํานวน  10 แหง 
- รานซอมเครื่องใชไฟฟา  จํานวน  12 แหง 
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                 ๗.8 แรงงาน 
   ประชากรและกําลังแรงงาน จังหวัดนราธิวาส มีจํานวนประชากรผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
จํานวน  519,119 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน 345,410 คน คิดเปนรอยละ 66.53 สําหรับผูมีงาน
ทํา จํานวน 321,965 คน คิดเปนรอยละ 62.02 ผูวางงาน จํานวน 22,996 คน คิดเปนรอยละ 4.42  
   การมีงานทํา โดยกลุมผูที่ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการขายสง 
การขายปลีก จํานวน 50,067 คน (รอยละ 15.55) รองลงมาไดแก การกอสราง จํานวน 29,977 คน (รอย
ละ 9.31) กิจกรรมโรงแรม และอาหาร จํานวน 28,781 คน (รอยละ 8.93) การบริหารราชการฯ จํานวน 
24,393 คน (รอยละ 7.57) และการศึกษา จํานวน 16,688 คน (รอยละ 5.18)  
   การวางงาน จํานวนผูวางงานมีทั้งสิ้น  22,996 คน คิดเปนรอยละ 6.82 ซึ่งแบง
ออกเปนเพศชาย จํานวน 16,241 คน คิดเปนรอยละ 70.62 และเพศหญิงจํานวน 6,755 คน คิดเปนรอยละ 
29.37  
   การบริการจัดหางานในประเทศ ในชวงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ป 2563  
มีผูมาขึ้นทะเบียนวางงาน จํานวน 513 คน (ชาย 172 คน หญิง 341 คน นายจาง/สถานประกอบการ ไดแจง
ตําแหนงงานวาง จํานวน 439 อัตรา โดยมีผูสมัครงาน 200 คน และการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง               
รอยละ 85.40 สวนตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาที่ตองการสูงสุด คือ มัธยมศึกษา มีความตองการ           
รอยละ 32.57 (143 อัตรา) รองลงมาเปนระดับปริญญาตรี มีความตองการรอยละ 23.00 (101 อัตรา) 
ประถมศึกษาและต่ํากวา และปวส. โดยมีสัดสวนรอยละ 13.89 (61 อัตรา) และรอยละ 13.89 (61 อัตรา) 
ตามลําดับ สําหรับอาชีพท่ีมีการบรรจุมากที่สุดคือ อาชีพงานพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 26.87 (118 อัตรา)           
และอุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวางมากที่สุด คือ การผลิต มีจํานวน 119อัตรา คิดเปนรอยละ 27.10  
   การใชแรงงานตางดาว จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน 
1,729 คน  (เมียนมา 1,185 คน ลาว 55 คน กัมพูชา 139 คน ) จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้ 
   1. สงเสริมการลงทุน จํานวน 2 คน  
    2. ประเภทช่ัวคราว จํานวน 91 คน  
   3. ในความดูแลของมท. จํานวน 8 คน  
   4. ผอนผันตามมติ ครม. จํานวน 1,379 คน  
   5. นําเขา MOU จํานวน 249 คน 
   แรงงานไทยในตางประเทศ  ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 จังหวัดนราธิวาส          
มีจํานวน 5 คน ที่เดินทางกลับไปทํางาน (Re-Entry)  

   การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนราธิวาส ดําเนินการพัฒนา
ฝมือแรงงานในไตรมาส 4 ประกอบดวย การฝกเตรียมเขาทํางานพบวาในไตรมาสนี้ไมมีการฝกเตรียมเขาทํางาน
สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานในไตรมาส 4 ป 2563 พบวามีการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น  
จํานวน 160 คน พิจารณาตามกลุมอาชีพที่ฝกพบวามีการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด คือ  ชางกอสราง 
จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 87.50 และชางเชื่อมและโลหะแผน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
   การคุมครองแรงงาน จากการตรวจสถานประกอบการของสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 13 แหง ลูกจาง จํานวน 411 คน พบวาสถานประกอบการปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายความปลอดภัย จํานวน 12 แหง หรือรอยละ 92.30 และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความ
ปลอดภัย จํานวน 1 แหง หรือรอยละ 7.69 
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   การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการจํานวน 18 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 674 คน พบวามีสถานประกอบการที่ผานการ
ตรวจปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 12 แหง หรือรอยละ 66 และปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายความ
ปลอดภัย จํานวน 7 แหง หรือรอยละ 38 
   การประสบอันตราย/เจ็บปวยจากการทํางาน ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2563 จังหวัด
นราธิวาส มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จํานวน 9 คน โดยประเภทความรายแรง 
พบวาหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 4 คน หรือรอยละ 44.44 และหยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 5 คน หรือ      
รอยละ 55.55 

การประกันสังคม ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563 พบวาจังหวัดนราธิวาส มีสถาน 
ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคมทั้งสิ้น 1,592 แหง 

กองทุนประกันสังคม ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563 มีการใชเงินกองทุน  
83,177,174.50 บาทผูประกันตนทั้งสิ้น 53,360 คน (มาตรา 33,39 จํานวน 23,986 คน มาตรา 40 
จํานวน 29,374 คน) จํานวนการใชบริการของกองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของประโยชน
ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณีไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน พบวา
จํานวนผูใชบริการมีท้ังหมด 20,047 ราย คิดเปนรอยละ 37.56 ของผูประกันตนทั้งหมด สําหรับประเภท
ประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนใชบริการสูงสุดในไตรมาสนี้ไดแกสงเคราะหบุตร มีผูประกันตนใชบริการ   
9,101 ราย คิดเปนรอยละ 45.39 ของผูใชบริการทั้งหมด รองลงมาไดแก วางงาน จํานวน 6,940 ราย  
คิดเปนรอยละ 34.61  และชราภาพ จํานวน 2,294 ราย คิดเปนรอยละ 11.44 ของเงินประโยชนทดแทน 
ที่จาย 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
       ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 65   ซึ่งมี
เอกลักษณอันโดดเดนทางภาษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  นับถือศาสนาพุทธรอยละ 34  และอ่ืนๆ 
รอยละ 1   

จํานวน  วัด   มัสยิด  มัดราเซาะห  โบสถ  กูโบร   
สุสานจีน ฌาปนสถาน ศาลเจา/วิหาร ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                                     - วัด    จํานวน     3  แหง 
                                     - มัสยิด   จํานวน   ๑2  แหง 
                     - มัดราเซาะห         จํานวน   30  แหง 
                     - โบสถคริสต  จํานวน     1  แหง 
     - กูโบร                          จํานวน     6  แหง 
                                     - ฌาปนสถาน                  จํานวน     3  แหง 
                                     - สุสานจีน                      จํานวน     1  แหง 
                                     - ศาลเจา/วิหาร                จํานวน     5  แหง 
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จํานวนวัดในเขตเทศบาล 

 
ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1 วัดประชาภิรมย ถนนประชาภิรมย 
2 วัดบางนรา ถนนตรีรัตน 
3 วัดพรหมนิวาส ถนนโคกเคียน 

 
จํานวนมัสยิดในเขตเทศบาล 

 
ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง ชุมชน 

1 มัสยิดยามาอียาอัลยากานี  ถนนระแงะมรรคา ยะกัง 1 
2 มัสยิดดารุลอิสติกลาล   ถนนระแงะมรรคา ยะกัง 1 
3 มัสยิดดารุลคอยร  ถนนยะกัง 2 ยะกัง 2 
4 มัสยิดกําปงตาโกะ(ดารุลซะอาดะห) ถนนคชรัตน (หลัง

โรงเรียนเทศบาล 4) 
จือปอ 

5 มัสยิดบูรณะ ถนนจาตุรงครัศมี  
(หนาดับเพลิง) 

กําปงตาโกะ 

6 มัสยิดยุมอียะห  (มัสยิดหอนาฬิกา) ถนนพิชิตบํารุง ตรอกชางสมานฉันท 
7 มัสยิดอัลนูร ซอยปาทาน   

ถนนภูผาภักดี 
ตลาดเกา 

8 มัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบํารุง โตะกอดอร 
9 มัสยิดนูรูลฮูดา ถนนตากใบ ฮูยงตันหยง 
10 มัสยิดดารุสสลาม ถนนบือตง     พนาสณฑ 
11 มัสยิดมะนุร ถนนกําปงบารู    กําปงบารู 3 
12 มัสยิดดาริลฟาลาฮ ถนนกําปงบารู กําปงบารู 

 
จํานวนมัดราเซาะหในเขตเทศบาล 

 

ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 
1 มัดราเซาะหดารุลนาอีม เกาะกาแลตาแป 
2 มัดราเซาะหกูแบบาเดาะ ซอยมาลีพัฒนา ถนนแสงจันทร 
3 มัดราเซาะหกาแลแบดา ซอยบูรณะ ถนนจาตุรงครัศมี 
4 มัดราเซาะหบาโง ถนนศิริภักดี  
5 มัดราเซาะหโตะกูเวย ถนนจาตุรงครัศมี 
6 มัดราเซาะหดารุลอามาน (หะยีมะอีลา) ซอยพนาสณฑ 1 ถนนพนาสณฑ 
7 มัดราเซาะหบาโงดือราฮัม ซอยเจริญกิจ 
8 มัดราเซาะหหะยีดาวูด(ดาโตะอูมา) ถนนรอฮิมพัฒนา 
9 มัดราเซาะหกําปงปายง ถนนกําปงปายง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)                                                                              หนา 35 
 

10 มัดราเซาะหมัดยามัน ซอยเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 
ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 
11 มัดราเซาะหอิสลาฮ(อาเยาะซู) ถนนพิชิตบํารุง 
12 มัดราเซาะหหะยีเจะเดร ถนนสมัยอาณาจักร 
13 มัดราเซาะหหะยีวาจิ ถนนภูผาภักดี 
14 มัดราเซาะหอัลเราะหมานียะห ถนนพิทักษลิขิต(หลังตลาดสดบาเละฮิเล) 
15 มัดราเซาะหทาเรือ 2000 ถนนภูผาภักด ี
16 มัดราเซาะหอัลอินซาน ซอยโตะกอดอ ถนนพิชิตบํารุง 
17 มัดราเซาะหอัลอิสซาน ถนนนิมิตรมงคล ชุมชนกาแลปาแย 
18 มัดราเซาะหนูรูลยันนะห ถนนชายทะเล (ชุมชนชายทะเล)  
19 มัดราเซาะหอาสาสียะหตูดีนียะห (บอเจะเลาะ) ถนนกําปงบารู (ขางโรงเรียนเทศบาล 2) 
20 มัดราเซาะหรายอบือรากัต ถนนพิชิตบํารุง(หลังกูโบรโตะกอดอร) 
21 มัดราเซาะหปะจูอาแว ซอยกําปงบารู 
22 มัดราเซาะหคอยรียะห(เปาะโกะ) ซอยกําปงบารู (ชุมชนกําปงบารู 2) 
23 มัดราเซาะหนูรูลอิสลาม ซอยบูรณะ ถนนจาตุรงครัศมี 
24 มัดราเซาะหมูเราะหนูรูลอิสลาม ถนนแสงจันทร(โรงยางเกาจือปอ) 
25 มัดราเซาะหโตะแวอาลี ถนนพิทักษลิขิต 
26 มัดราเซาะหดารุสลาม ซอยพนาสณฑ 2 
27 มัดราเซาะห ณ นคร ถนน ณ นคร 
28 มัดราเซาะหนูรุลยาดีด ถนนอดุลตานนท ซอย 6 
29 มัดราเซาะหหมอโอ หมูบานหมอโอ ถนนโคกเคียน 
30 มัดราเซาะหอิบดูเราะหมาน ชุมชนกาแลตาแป 

 
จํานวนโบสถคริสตในเขตเทศบาล 

 
ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1 คริสตจักรนราธิวาส ถนนวรคามพิพิธ 
 
 

จํานวนศาลเจา/วิหาร/เทวสถาน ในเขตเทศบาล 
 

ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 
1 ศาลเจาโกวเลงจี่ ถนนผดุงอาราม 
2 ศาลเจาแมทับทิม ซอยกําปงปายง 
๓ ศาลเจาแมกวนอิม ถนน ณ นคร ซอย ๑๒ 
๔ วิหารองคพอจตุคามรามเทพ ถนนนรสุขอนุสรณ 
๕ เทวสถานองคพระศรีคเณศ พระพิฆเนศ ถนนผดุงอาราม 
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จํานวนกูโบรในเขตเทศบาล 

 
ลําดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1 กูโบรโตะกอดอร ถนนพิชิตบํารุง 
2  กูโบรโตะบีแด ถนนพิชิตบํารุง 
3 กูโบรโตะขุน ถนนวิจิตรไชยบูรณ 
4 กูโบรหะยีดาโอะ ถนนพนาสณฑ 
5 กูโบรยะกัง ถนนระแงะมรรคา 
6 กูโบรกูแบบาเดาะ ถนนแสงจันทร (ซอยมาลีพัฒนา) 

 
 8.2 ประเพณีและงานประจําป 
    ประเพณีและการประพฤติปฏิบัติประจําวันของชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติตามหลักศาสนา
โดยเครงครัด   สวนพุทธศาสนิกชนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีตางๆ ของชาวพุทธไวอยางเหนียวแนน  
ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมในการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
    8.๒.๑ การแตงกาย  ผูชายนิยมนุงโสรงหรือกางเกงขายาว  สวมเสื้อแขนยาวถึงขอมือ
และสวมหมวกกาปเยาะ สวนผูหญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงขอมือและนุงผายาวถึงขอเทา สวมฮิญาบคลุมศีรษะ
ปดถึงสะดือหรือหนาอก ตามขอบัญญัติศาสนาอิสลาม 
    8.๒.๒ พิธีถือศีลอด ( ถือบวช) ในเดือน “ รอมฎอน ”  หรือเดือนที่ 9 ของ             
ปฮิจเราะหศักราช  ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอดเปนเวลา  1  เดือน ทั้งนี้เพ่ือใหชาวมุสลิม
ไดรูสึกถึงความอดอยาก ยากจนและเพ่ือคนรวยจะไดเกิดจิตสํานึก มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแลวใหการชวยเหลือ 
หรือบริจาคทาน (ซะกาต) ในชวงเวลาดังกลาวเขาจะไมยอมใหอาหารและน้ํา หรือน้ําลายลวงล้ําเขาไปในลําคอ 
นับตั้งแตเริ่มการละหมาดซุบฮฺ (เวลาประมาณ 04.30 น.) และจะเริ่มรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา 18.00 น.
ลวงไปแลวจนถึงกอนสวาง 
    8.๒.๓ วันฮารีรายอ หรือ อีดิลฟตรี ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือนเชาวาล ซึ่งเปนเด ือน          
ที ่๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม เมื่อครบกําหนด 1 เดือน ก็เปนวันออกบวช มีการเฉลิมฉลองและรื่นเริง จํานวน 3 วัน
เพ่ือฉลองการกลับสูการดําเนินชีวิตตามปรกติของมวลมุสลิมทั่วโลกหลังจากไดประสบความสําเร็จ ในการถือศีล
อดอยางเครงครัด "ฮารีรายอ" (Hari Raya) เปนภาษามลายูปตตานี สวนในภาษามลายูกลาง แปลวา วันใหญ 
หรือ วันอีด เปนวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม โดยกอนวันเฉลิมฉลองชาวมุสลิมจะออกมาจับจายซื้อของ เสื้อผา 
และหมวก ในวันนี้ยังจัดใหมีการบริจาคทานแกคน 8 ประเภท เชน  คนยากจน  คนอนาถา   ฯลฯ  รวมทั้งรวม
บริจาคสิ่งอันเปนสาธารณะประโยชน ขอปฏิบัติของชาวมุสลิมในวันนี้ ไดแก ชําระรางกายใหสะอาด เยี่ยมเยียน
พบปะบิดามารดา และญาติพ่ีนองพรอมกับขออโหสิกรรม มีการแสดงออกดวยการสวมกอด การจูบมือ             
การหอมแกมทั้งสองของพอแม เปนการแสดงความรักของลูกหลานที่อยูตางภูมิลําเนาตางกลับบาน เพ่ือมาขอ
อภัยและอํานวยพรใหพอแม ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุนไปดวยบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ กลับบานโดยพรอม
เพรียงกัน ไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดในภาคเชา เยี่ยมเยียนครูอาจารยและมิตรสหายเพ่ือขออโหสิกรรม ไปเยี่ยม
กูโบร (สุสาน) เพ่ือทําความสะอาดและสวดออนวอนพระผูเปนเจาขอไดโปรดแผเมตตาแกวิญญาณของผูลวงลับ
ไปแลว   
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    8.๒.๔ วันรายอฮัจยี หรือ อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะ หรือตรงกับ
เดือน ๑๒ ของปฏิทิน เปนวันที่ชาวไทยมุสลิมไดทําพิธีละหมาดรวมกันในเวลาเชา เยี่ยมเยียนครู  อาจารยและ
มิตรสหายเพื่อขออโหสิกรรม ไปเยี่ยมกูโบร (สุสาน) เพ่ือทําความสะอาดและสวดออนวอนพระผูเปนเจาไดโปรด
แผเมตตาแกวิญญาณของผูลวงลับไปแลว หลังจากนั้นจะรวมกันกุรบาน (เชือดสัตว เชน อูฐ โค แพะ แกะ)  เพ่ือ
จัดเลี้ยงแกคนยากจน หรือ จัดเลี้ยงตามบาน โดยเชิญมิตรสหายมารับประทานอาหารรวมกัน 
    8.๒.๕ ประเพณีมาแกปูโละ มาแกปูโละเปนภาษาถิ่น แปลวา “กินเหนียว” จะใชใน
หลายโอกาส  เชน แตงงานและเขาสุนัต  
   8.๒.๖ การเขาสุนัต  เปนหลักการของศาสนาอิสลามที่ถือหลักความสะอาด  คือ           
การขลบิหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระทําแกเด็กชายที่มีอายุ 2 -10 ป ภาษาถ่ินเรียกวา  “มาโซะยาวี” 
     8.๒.๗ ขนบธรรมเนียมการเคารพชาวมุสลิมเม่ือพบปะกันก็จะกลาว 
“อัสลามูลัยอากูม” (ขอความสันติจงมีแดทาน ) และมีการรับวา “วาอาลัยกูมมุสลาม” (ความสันติจงมีแดทาน
เชนกัน ) และยื่นมือสัมผัสกัน บางครั้งก็ยกมาลูบหนา บางครั้งก็มาแตะบริเวณหนาอก   
                   8.๒.๘ วันเมาลิด เมาลิด เปนภาษาอาหรับ แปลวา เกิด ที่เกิดหรือวันเกิด หมายถึง 
วันสมภพของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลเอาวัล หรือเดือนที่ ๓ ตามปฏิทินอาหรับ และยัง 
กิจกรรมในวันเมาลิดไดแก การอัญเชิญคัมภีรอัน-กุรอาน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยง
อาหาร ฯลฯ 
                    8.๒.๙ วันอาซูรอ อาซูรอ เปนภาษาอาหรับหมายถึง วันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอม ซึ่ง
เปนเดือนศักราชอิสลามในสมัยทานนบีนุฮ ไดเกิดน้ําทวมใหญยังความเสียหายแกทรัพยสินไรนาของประชาชน
ทั่วไป ทําใหเกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศใหผูที่มีอาหารเหลือพอรับประทานไดใหเอามากองรวมกัน 
เนื่องจากตางคนตางมีของคนละอยางไมเหมือนกัน ทานนบีนุฮใหเอาอาหารเหลานั้นมากวนเขาดวยกัน สาวก
ของทานไดรับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน และในสมัยทานนบีมูฮัมหมัด  (ซล.) ไดเกิดเหตุการณ
ทํานองเดียวกันขณะที่กองทหารของทานกลับจากการทําสงครามที่บาดัร ปรากฏวาทหารมีอาหารไมพอกิน           
ทานนบีมูฮัมหมัด (ซล.) จึงใชวิธีการของทานนบีนุฮ โดยใหทุกคนเอาขาวของที่รับประทานไดมากวนเขาดวยกัน
และแบงกันรับประทานในหมูทหาร                                                                                                                                   
                     8.๒.๑๐ วันขึ้นปใหม  เปนประเพณีที่ชาวไทยทําบุญตักบาตร ขอพรจากผูใหญใน         
วันที่ 1 มกราคมของทุกป และ มีงานรื่นเริง  สงทายปเกาตอนรับปใหม 
                    8.๒.๑๑ วันสงกรานต  ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกป  เปนวันขึ้นปใหม
ของไทยที่คนไทยเลนรดน้ําดําหัวกัน และไปกราบไหวขอพรจากผูใหญ แตละจังหวัดมีการจัดงานสงกรานต 
ทําบุญตักบาตร  รดน้ําพระพุทธรูป  ประกวดนางสงกรานต  
     8.๒.๑๒ ประเพณีชิงเปรต เปนประเพณีชาวไทยพุทธ เนื่องในเทศกาลเดือนสิบ ในวัน
แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ําเดือน ๑๐ จัดงานทําบุญในวัด โดยจัดสํารับอาหารคาวหวานไปวางเพ่ืออุทิศสวนกุศลไปให
เปรตชน(ปูยา ตายายและบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) รานที่วางอาหารเรียกวา รานเปรต สรางไวกลางวัดยกเสา
สูง ๔ เสาบาง เสาเดียวบาง และนิยมจัดทํารานเปรต ๒ ราน โดยแบงออกเปนรานเสาสูง สําหรับคนหนุมสาวที่มี
กําลังวังชาในการปนปาย อีกรานเปนเสาเตี้ยสูงแคเอว สําหรับใหเด็กและผูหญิงไดแยงชิงเพ่ือความสนุกสน าน 
บนรานเปรตจะมีสายสิญจนวงลอมไวรอบและตอยาวไปจนถึงที่พระสงฆนั่งทําพิธีกรรม เมื่อทําพิธีเสร็จจะมี            
ผูตีระฆังใหสัญญาณบรรดาผูที่มารวมทําบุญก็จะเขาไปรุมแยงสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยูบนรานเปรต  อยาง
สนุกสนาน เรียกวา ชิงเปรต 
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                      8.๒.๑๓ ประเพณีบังกุลบัว  บังกุลบัว คือ การทําบุญระลึกถึงญาติที่ลวงลับไปแลว
และนํากระดูกมาบรรจุไวในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจําหมูบานในแตละวัด หรือบัวประจําตระกูล มีขึ้นระหวางเดือน 
๕ แรม ๑ ค่ํา ของทุกป ถือเปนการชุมนุมญาติของแตละหมูบาน โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัวญาติพ่ีนองลูกหลานที่ไป
ประกอบอาชีพหรือไปอยูตางถิ่นพรอมใจกันกลับบานเพ่ือทําบุญในวันนี้และจะมีการทําความสะอาดตกแตงบัว 
บางทีเรียกประเพณีนี้วา ทําบุญรดน้ําบัว 
                      8.๒.๑๔ ประเพณีลากพระหรือชักพระ จะทํากันหลังจากวันมหาอาราธนาพระพุทธรูป
ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกท่ีวางอยูเหนือรถหรือลอเลื่อน แลวแหแหนชักลากไปตามถนนรวมกัน ณ จุดที่นัดหมาย 
อาจจะเปนวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ผูจัดงานกําหนดไว รถหรือลอเลื่อนนั้น ชาวบานมักเรียกวา เรือพระ ปกติมัก
ตกแตงเปนรูปเรือ โดยใชคนลากเชือกเปน ๒ สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพ่ือปลุกใจใหชาวบาน
กระตือรือรนมารวมพิธีลากพระ และรวมทําบุญตามกําลังศรัทธา เมื่อเรือแตละลําเดินทางไปถึงจุดหมายก็จะมี
พิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบานนําอาหารถวายพระสงฆที่มาพรอมกับเรือพระหรือพระสงฆที่ชาวบานนิมนต
มาเพ่ือรวมงานลากพระ เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแลว ชาวบานก็จะรวมรับประทานอาหารและรวมกิจกรรมเพ่ือ
ความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดงาน ไดแก การประกวดเรือพระ การแขงขันตีโพนหรือกลองใหญ 
แขงขันซัดตม แขงขันกีฬาพ้ืนบาน  
                     8.๒.๑๕ วันลอยกระทง  ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ํา ของทุกป เปนวันที่ชาว
ไทยรวมกันขอขมาพระแมคงคา มีการจัดทํากระทงที่สวยงามลอยในแมน้ํา มีการจัดงานวันลอยกระทง ประกวด
กระทง และประกวดนางนพมาศ  
    8.๒.๑๖ การแขงเรือกอและ (หนาพระที่นั่ง) เปนกิจกรรรมสําคัญอยางหนึ่ง ของ
จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบันไดจัดใหมีการแขงเรือกอและขึ้น ในแมน้ําบางนราบริเวณหนาพลับพลาที่ประทับ 
การแขงเรือนี้จัดเปนเทศกาลประจําปในชวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระตําหนัก
ทักษิณราชนิเวศน คือ ประมาณเดือนกันยายน 
    8.๒.๑๗ งานลองกอง เปนกิจกรรมอีกอยางหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในชวง
ใกลเคียงกับการแขงเรือกอและ (หนาพระที่นั่ง) โดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ        
พระชนมพรรษา (สวน ร.๕) เพ่ือเผยแพรและสงเสริมการปลูกลองกองอันเปนผลไมที่มีชื่อเสียงโดงดังของจังหวัด
นราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส (ซีโป)  ซึ่งกิจกรรมสําคัญในงานหลัก ๆ เปนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
การปลูก การดูแลรักษา การออกรานจําหนายและการประกวดผลลองกอง และพืชผลทางการเกษตรตาง ๆ เชน 
สะตอ ยางพารา เปนตน 
  8.๒.๑๘ งานเสื่อกระจูด เปนอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในชวง
ใกลเคียงกับการแขงเรือกอและ (หนาพระที่นั่ง) โดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ   
พระชนมพรรษา (สวน ร.๕)   เชนกัน เพ่ือเผยแพรและสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑจากกระจูด อันเปนงานหนึ่ง
ของโครงการศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส  เชน จากบานโคกเคียน และบานพิกุลทอง เปนตน กิจกรรมในงาน
ประกอบดวยการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบซึ่งนํามาจากตนกระจูด อันเปนวัชพืชในเขตปาพรุ 
หรือที่ลุมน้ําขังของจังหวัดนราธิวาส ไปจนถึงการนําไปสานเปนเสื่อลวดลายสวยงามตางๆ และดัดแปลงเปน
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่งดงามแปลกตา อาทิเชน หมวก กระเปาถือ ที่ใสจดหมาย ฝาชี โปะไฟ นอกจากนี้ยังมีการ
สาธิตสานผลิตภัณฑจากกระจูด การจัดประกวด และการออกรานจําหนายผลิตภัณฑกระจูดอีกดวย            
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   8.๒.๑๙  งานประชันเสียงนกเขาชวา คนไทยนิยมเลี้ยงและนิยมเลนนกเขาชวามา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในอดตีจะนิยมเลี้ยงและเลนกันในราชสํานัก ขาราชบริพาร ขุนนาง คหบดี และประชาชน
ทั่วไป  มักจะจัดการแขงขันในงานนักขัตฤกษ และงานชมรม สมาคมเก่ียวกับนกเขาชวารวมทั้งหนวยงานตาง ๆ 
ก็มักจัดใหมีการแขงขันเปนครั้งคราว แตปจจุบันการเลี้ยงและการจัดการแขงขันนกเขาชวาเสียง แพรกระจาย
มาสูพอคา ประชาชน และบุคคลในระดับตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส สตูล และสงขลาบางสวน นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเปนงานอดิเรกและเลี้ยงเปนอาชีพ จะมีการเพาะพันธุ
เพ่ือจําหนาย โดยเฉพาะพอพันธุ แมพันธุที่ชนะเลิศในการประชันเสียง รวมทั้งมีอาชีพทํากรงนกและอุปกรณ
เลี้ยงนกท่ีสรางรายไดใหกับผูประกอบอาชีพนี้เปนจํานวนมาก สําหรับประวัติการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวา
ของจังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากเมื่อป ๒๕๒๖ นายเซ็ง เจะมะ ผูใหญบานหมูที่ ๔ บานเขาตันหยง ตําบล          
กะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปนผูริเริ่มจัดงานประชันเสียงนกเขาชวา โดยใชสถานที่บริเวณตรง-          
ขามหนาพระตําหนักทักษิณราชนิเวศนเปนที่ดําเนินการประชันเสียง และไดทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปนองคประธานในงาน ทางจังหวัดนราธิวาส 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของประเพณีดังกลาว จึงไดกําหนดใหเปนกองงานหนึ่งในงานของดีเมืองนรา กําหนดจัด 
เปนประจําทุกปในชวงเดือนกันยายน โดยมีเทศบาลเมืองนราธิวาสเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดงาน ซ่ึง
เดิมนั้นกําหนดจัดงานบริเวณสนามกอฟล (ขางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร) หลังจากนั้นไดเปลี่ยนเปน    
จัดงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5)  ตั้งแตป ๒๕๓๙ จนถึง
ปจจุบัน  

 8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น  
   8.๓.๑ เรือกอและ เปนเรือประมงที่ใชในแถบจังหวัดภาคใตตอนลาง รวมทั้งรัฐกลันตัน   

ตรังกานูของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ลักษณะเปนเรือยาวตอดวยไมกระดาน โดยทําใหสวนหัวและทาย
สูงขึ้นจากลําเรือเพ่ือใหดูสวยงาม นิยมทาสีแลวเขียนลวดลายดวยสีฉูดฉาดเปนลายไทยหรือลายอินโดนีเซีย ซึ่ง
นํามาประยุกตใหเหมาะกับลําเรือ เรือกอและมี 2 แบบ คือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาวสําหรับแบบหัวยาว           
ยังแบงออกเปนแบบมาเลเซีย มีลักษณะแข็งและแคบ และแบบบาฆะ (ตะวันตก) มีลักษณะยาวโคงกวาง และ
ออนชอยกวาแบบมาเลเซีย ขนาดของเรือแบงออกเปน 4 ขนาด โดยยึดความยาวของลําเรือเปนเกณฑในการ
แบง คือ ขนาดใหญยาว 25 ศอก ขนาดกลางยาว 22 ศอก ขนาดเล็กยาว 20 ศอก และขนาดเล็กมาก เรียกวา 
ลูกเรือกอและ ยาว 6 ศอก โดยประมาณ เรือกอและสวนใหญใชในการประมงและใชในการแขงขัน ชาวเรือจะ
ใหความเคารพเรือกอและของตนเอง โดยการถอดรองเทาทุกครั้งเมื่อขึ้นบนเรือ เมื่อเรือจอดอยูบนฝงก็หามผาน
ใกล ๆ หามถายอุจจาระ ปสสาวะบริเวณใกล ๆ หัวเรือ หรือเลนบริเวณหัวเรือ ตลอดจนหามพูดจาอวดดี พูดใน           
สิ่งที่ไมเปนมงคล เพราะเชื่อกันวามีพระเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหความคุมครองเรือสิงสถิตอยูที่หัวเรือบริเวณ    
จาปง และคนในทองถิ่นไดผลิตเรือกอและจําลองขนาดยอมสําหรับใชวางบนโตะ  ใสตูโชวเปนของที่ระลึก  
ผูสนใจสามารถหาชมเลือกซื้อไดที่ หมูบานบานทอน หางจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ 16 กิโลเมตร ตาม
เสนทางนราธิวาส-บานทอน 
    8.๓.๒ ใบไมสีทอง ในทองถิ่นนิยมนํามาใสกรอบสําหรับติดบนฝาผนัง ในรูปแบบตางๆ 
ซึ่งกลายเปนสินคาพ้ืนเมืองของทองถิ่น เปนพันธุไมเถาเลื้อยขนาดใหญ  เสนรอบวงจรของเถาวัดสูงเพียงอก
ประมาณ 100 เซนติเมตร เลื้อยพันตนไมใหญขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร  ใบคลายใบกาหลงหรือใบชงโคแตมีขนาด
ใหญกวามาก ใบที่สมบูรณเต็มที่ ขนาด 10 x 18 เซนติเมตร มีขนสีทองหรือสีเหลืองเหลือบสีเงินปกคลุมทั้งใบ
ดอกลักษณะคลายดอกเสี้ยว แตจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองนวล ในเวลาตอมาเปนสีขาว เสนผาศูนยกลางประมาณ   
2 เซนติเมตร กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ คลายกลิ่นหอมดอกพิกุล ออกดอกเปนชอบานกระจายตามปลายกิ่ง  ชอหนึ่งมี
ตั้งแต 10 ดอกขึ้นไป ผลเปนฝกแบนคลายฝกดาบ มีขนสีน้ําตาลแดงคลายกํามะหยี่ปกคลุม เมล็ดแบนรูปโลห  
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ใบสีทอง  มีชื่อทองถิ่นเรียกอีกแบบหนึ่งวา “ยานดาโอะ” เปนพันธุไมชนิดใหมของโลก ออกดอกเกือบตลอดป  
ออกชุกระหวางเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ ในปจจุบันมีเพียงแหงเดียวในโลก คือ บริเวณน้ําตกปาโจ อุทยาน
แหงชาติ อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส                                                         
                  8.๓.๓ ผาบาติก  หรือผาปาเตะ  เปนคําที่ใชเรียกผาชนิดหนึ่ง  มีวิธีการทําโดย            
ใชเทียนปด สวนที่ไมตองการใหติดสี และใชวิธีแตม ระบาย หรือยอมในสวนที่ตองการใหติดสี คําวา บาติ ก 
(BATIK) หรือ ปาเตะเดิมเปนคําในภาษาชวา ใชเรียกผาที่มีลวดลาย เปนจุด คําวา “ติก”  มีความหมายวา  
เล็กนอย หรือ จุดเล็ก ๆ ดังนั้น คําวา บาติก  จึงมีความหมายวา  เปนผาที่มีลวดลายเปนจุดๆ ตางๆ แหลงกําเนิด
ของผาบาติก มีนักวิชาการชาวยุโรปหลายคนเชื่อวามีขึ้นในอินเดียกอน แลวจึงแพรหลายเขาไปในอินโดนีเซีย     
ผาบาติก จึงเปนที่นิยมใชกันมากในกลุมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งภาคใตของประเทศไทย  การทํา
ผาบาติก สวนใหญจะมีโรงงานอยูในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส            
                               8.๓.๔ กระจูด  เปนพันธุไมจําพวก กก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaceous   
มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Lepironia articalata ซึ่งอยูทางเกาะมาดากัสการ มอริเซียส  ลังกา สุมาตรา แหลม
มาลายูและหมูเกาะตางๆ ในแหลมมาลายู อินโดจีนตอนริมฝงทะเล ฮองกง ก็มีเฉพาะที่ปลูกกันข้ึนเปนสวนมาก 
ไมทราบวาถิ่นเดิมอยูที่ไหน ในประเทศไทยตนกระจูดจะข้ึนตามชายหนองบึง ในบริเวณที่มีน้ําขัง และดินโคลน
ริมทะเล โดยทั่วไปอยูทางภาคตะวันออกและภาคใต บริเวณริมทะเลสาป  ดินเปนโคลนที่เรียกวาพรุ หรือ           
ชาวพ้ืนเมืองภาคใตเรียกวา โพระ ตนกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็กและไมยาวนักโดยทั่วไป
ชาวบานจะนําเอาลําตนกระจูดมาสานเสื่อปูรองนั่ง ที่เรียกวา “เสื่อจูด” หรือ “สาดกระจูด” และ“เสื่อกระจูด” 
นอกจากนั้นยังใชทําใบเรือ ทําเชือกผูกมัด และใชกันมากท่ีสุด คือ ทํากระสอบและเครื่องหุมหอวัสดุตาง ๆ 
ชาวบานนิยมนํากระสอบใสเกลือ  ขาวเปลือก  ขาวสาร ถานไม และอ่ืนๆ  อาชีพการสานเสื่อกระจูด โดยมาก
จะเปนหนาที่ของผูหญิง ถาไมมีลวดลายก็สามารถสานไดประมาณ 1-3 ผืนตอวัน ถามีลวดลายหนึ่งผืนก็ใชเวลา
ประมาณ 2-3 วัน จะเปนลักษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว   

                     8.๓.๕ ยานลิเภา ยานลิเภาเปนตนเฟรนประเภทเลื้อยชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นในปาชุมชื้น 
เชน ทางภาคใต มี 2 ชนิด คือ สีน้ําตาลและสีดํา คนไทยรูจักนํายานลิเภามาสานเปนเครื่องใชตางๆ เชน กระเปา 
มาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทร แตไดหมดความนิยมไประยะหนึ่ง จนเมื่อสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ       
ในรัชกาลที่ 9 ไดทอดพระเนตรเห็นเถายานลิเภาขึ้นอยูทั่วไปในปาจังหวัดนราธิวาส จึงทรงฟนฟูการจักสานดวย
ยานลิเภาขึ้น โดยหาครูผูมีความชํานาญมาสอน ยานลิเภาที่จะนํามาจักสานจะตองแกไดขนาด เมื่อเก็บมาแลว
ตองกรีดเปลือกดําๆที่หุมแกนขางในออก แลวฉีกเปลือกเปนเสนละเอียดนําไปขูดกับฝากระปองที่เจาะรูขนาด  
ตาง ๆ กัน จนเสนยานลิเภาเล็ก เรียบและละเอียดตามตองการ จากนั้นจึงนํามาสานเปนกระเปาหรือสิ่งอ่ืนๆ โดย
ใชหวายขึ้นเปนหุนรูปทรงตามตองการ 

 8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
            การผลิตสินคาที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น  เชน   ขาวเกรียบปลา   กรอบรูปใบไมสีทอง   
เรือกอและจําลอง ผาบาติก และผลิตภัณฑจากผาบาติก ฯลฯ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ํา 
      พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแมน้ําและคลองหลายสาย ไดแก แมน้ําบางนรา            
คลองยะกัง  คลองโคกเคียน และคลองชลประทาน รวมไปถึงชายทะเล (หาดนราทัศน) 

      9.2 ปาไม 
             - 
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      9.3 ภูเขา 
             - 

      9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
            สภาพแวดลอมในเขตเทศบาลเมืองยังอยูในสภาพที่ดี  ไมมีปญหาดานมลพิษทั้งทาง
อากาศ  และน้ํา  ไมมีโรงงาน/แหลงสลัมที่อยูแออัดที่เปนแหลงใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม จะมีปญหาในเรื่อง
ขยะที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน การใหบริการดานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใชรถบรรทุกขยะเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูล และเทศบาลเมืองนราธิวาส มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝงกลบที่บานสะปอม  รองรับ
ปริมาณขยะที่มีปริมาณ 40 ตัน/วัน  และภายในเขตเทศบาลมีการจัดประดับตกแตงสวนหยอม ปลูกไมดอก      
ไมประดับ ตามบริเวณเกาะกลางถนน พลับพลาที่ประทับ  สถานที่ราชการ และสวนสาธารณะ เพ่ือความ
สวยงาม เปนแหลงพักผอนหยอนใจและสถานที่ทองเที่ยว   
 10. อ่ืน ๆ 
   

รายงานผลการดําเนินกิจการสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                                                                                                            หนวย : บาท 

ป 

งบประมาณ 

การรับจํานํา การไถถอน 
ดอกเบ้ียรับจํานํา 

ดอกเบ้ีย
ฝาก

ธนาคาร 

กําไรจากการ
จําหนายทรยั

หลุด 
กําไรสุทธ ิ

ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน 

๒๕๖๐ ๔๗,๐๔๘ ๗๑๙,๑๘๕,๕๐๐ ๔๔,๙๙๖ ๖๙๐,๓๐๙,๖๐๐ ๑๘,๔๕๑,๖๒๕.๕๐ ๓,๐๖๗.๖๘ ๑,๕๓๐,๘๐๒ ๑๒,๘๗๒,๖๐๔.๘๙ 

๒๕๖๑ ๕๔,๕๕๓ ๘๓๔,๗๗๙,๓๐๐ ๕๑,๘๖๘ ๗๙๙,๑๑๔,๖๐๐ ๒๓,๐๐๖,๕๕๐.๗๗ ๓,๖๗๘.๕๑ ๒,๓๒๕,๙๒๔ ๑๗,๖๐๐,๔๐๘.๕๘ 

2562 60,703 944,022,483 58,528 915,698,883 24,203,046.09 8,340.34 3,365,139 19,676,534.72 

2563 55,450 886,912,400 58,055 920,464,200 23,405,447.22 7,687.72 3,032,617 19,581,675.53 

2564 28,548 495,984,600 27,871 480,978,900 12,444,109.50 4,799.42 2,020,450 11,047,032.95 

รวม 246,302 3,880,884,283 241,318 3,806,566,183 101,510,779.08 27,573.67 12,274,932 80,448,256.67 
 

        ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2564 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานรายจายจากเงินรายรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ปงบประมาณ ๒๕๖2 ปงบประมาณ ๒๕๖3 

ประมาณการ 
รวมรายจาย/
รายรับทั้งหมด 

ประมาณการ 
รวมรายจาย/
รายรับทั้งหมด 

ประมาณการ 
รวมรายจาย/
รายรับทั้งหมด 

ประมาณการ 
รวมรายจาย/
รายรับทั้งหมด 

รายจาย 
งบกลาง 

 
๖๑,๒๗๙,๓๑๐ 

 
๘๓,๓๙๒,๙๘๗.๒๓ 

 
๖๑,๒๗๙,๓๑๐ 

 
๘๓,๓๙๒,๙๘๗.๒๓ 

 
๖4,955,510 

 
๘8,759,286.67 

 
73,217,223 

 
92,886,736.55 

เงินเดือน(ฝายการเมือง) ๖,๐๙๗,๕๘๐ ๖,๐๙๓,๐๖๐ ๖,๐๙๗,๕๘๐ ๖,๐๙๓,๐๖๐ ๖,๐85,๕6๐    ๖,๐82,5๖๐ ๖,019,560    ๖,0๑9,560 

เงินเดอืน(ฝายประจํา) ๒๑๒,๖๗๑,๔๐๕ ๒๑๑,๐๖๘,๗๐๖.๓๙ ๒๑๒,๖๗๑,๔๐๕ ๒๑๑,๐๖๘,๗๐๖.๓๙ ๒๑9,047,850 ๒๑5,๐51,142.๓3 ๒26,622,๔9๐ ๒22,670,678.86 
คาตอบแทน ๕,๐๙๗,๗๖๐ ๕,๐๔๒,๕๕๗.๙๕ ๕,๐๙๗,๗๖๐ ๕,๐๔๒,๕๕๗.๙๕ 4,423,850   ๕,336,711.50 5,๐๖0,500 ๕,982,601.02 
คาใชสอย ๘๒,๑๖๘,๐๒๐ ๗๒,๐๐๕,๓๕๐.๔๕ ๘๒,๑๖๘,๐๒๐ ๗๒,๐๐๕,๓๕๐.๔๕ 90,443,930 85,250,323.71 83,386,860 76,285,447.31 
คาวัสด ุ ๓๕,๑๙๑,๕๙๖ ๒๙,๖๖๗,๒๘๒.๑๖ ๓๕,๑๙๑,๕๙๖ ๒๙,๖๖๗,๒๘๒.๑๖ ๓4,034,680 ๒๙,588,013.94 ๓5,724,590 ๒๙,780,839.16 
คาสาธารณูปโภค ๗,๕๘๐,๖๔๕ ๖,๗๔๖,๑๘๕.๓๘ ๗,๕๘๐,๖๔๕ ๖,๗๔๖,๑๘๕.๓๘   ๗,393,300 ๖,432,257.41 ๗,700,307   ๖,749,544.09 
คาครุภัณฑ ๓๑,๖๔๖,๘๐๐ ๓๑,๗๑๔,๕๐๐ ๓๑,๖๔๖,๘๐๐ ๓๑,๗๑๔,๕๐๐ 2๑,227,720 26,561,129.65  5,367,970     5,506,560 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ๑๐,๖๔๙,๙๘๔ ๑๐,๒๔๗,๐๐๐ ๑๐,๖๔๙,๙๘๔ ๑๐,๒๔๗,๐๐๐ ๑8,654,600 28,178,838.50   34,833,5๐๐   35,651,200 
รายจายอื่น - - - - - - - - 
เงินอดุหนุน ๘,๑๖๘,๐๐๐ ๘,๐๔๘,๕๐๐ ๘,๑๖๘,๐๐๐ ๘,๐๔๘,๕๐๐   9,896,๐๐๐    9,776,0๐๐  9,820,๐๐๐     9,024,000 
รวมรายจาย ๔๖๐,๕๕๑,๑๐๐ ๔๖๔,๐๒๖,๑๒๙.๕๖ ๔๖๐,๕๕๑,๑๐๐ ๔๖๔,๐๒๖,๑๒๙.๕๖ ๔76,163,0๐๐ 501,016,263.71 ๔87,753,๐๐๐ ๔๙0,557,166.99 
รายรบั 
หมวดภาษีอากร 

                     
๑๕,๓๒๐,๐๐๐ 

 
๑๗,๖๖๐,๙๕๑.๗๖ 

                     
๑๕,๓๒๐,๐๐๐ 

 
๑๗,๖๖๐,๙๕๑.๗๖ 

                     
๑๕,๓๒๐,๐๐๐ 

  
18,700,914.09 

                     
๑6,980,๐๐๐ 

 
  4,418,237.45 

หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับฯ 

 
๔,๖๐๖,๐๐๐ 

 
๕,๑๙๗,๖๖๑.๖๐ 

 
๔,๖๐๖,๐๐๐ 

 
๕,๑๙๗,๖๖๑.๖๐ 

 
  ๔,361,๐๐๐ 

   
5,914,014.20 

 
๔,241,๐๐๐ 

 
  6,456,214.40 

หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน 

 
๙,๔๕๑,๐๐๐ 

 
๘,๔๑๔,๒๒๒.๐๘ 

 
๙,๔๕๑,๐๐๐ 

 
๘,๔๑๔,๒๒๒.๐๘ 

 
  8,๔๕๑,๐๐๐ 

 
9,016,481.44 

 
 8,451,๐๐๐ 

 
9,031,296.34 

หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ ๓๐๐,๕๐๐ ๑๒๓,๕๑๔ ๓๐๐,๕๐๐ ๑๒๓,๕๑๔    ๓๐๐,๕๐๐    663,931.36    250,๕๐๐   278,524.81 
หมวดรายไดสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๑๓๙,๙๔๗.๕๕ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๑๓๙,๙๔๗.๕๕ 

 
  3,5๐๐,๐๐๐ 

 
5,280,122.57 

 
6,6๐๐,๐๐๐ 

 
5,902,960.42 

หมวดรายไดจากทนุ - - - - - - - - 
หมวดภาษีจัดสรร ๑๗๕,๐๓๐,๕๐๐ ๑๙๙,๑๒๕,๐๕๘.๗๙ ๑๗๕,๐๓๐,๕๐๐ ๑๙๙,๑๒๕,๐๕๘.๗๙ ๑86,730,๕๐๐ 213,063,321.65 ๑93,730,๕๐๐ ๑๙6,572,274.32 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป ๒๕๓,๘๔๓,๑๐๐ ๒๔๙,๐๖๙,๕๒๗ ๒๕๓,๘๔๓,๑๐๐ ๒๔๙,๐๖๙,๕๒๗ ๒๕7,500,0๐๐ ๒64,293,700 257,500,0๐๐  ๒60,760,521 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป
ระบุวัตถุประสงค 

 
- 

 
๒๗,๙๓๓,๗๙๒.๔๔ 

 
- 

 
๒๗,๙๓๓,๗๙๒.๔๔ 

 
- 

 
4๗,626,558.40 

 
- 

 
๓2,961,220.43 

รวมรายรบั ๔๖๐,๕๕๑,๑๐๐ ๕๑๑,๖๖๔,๘๕๕.๒๒ ๔๖๐,๕๕๑,๑๐๐ ๕๑๑,๖๖๔,๘๕๕.๒๒ ๔7๖,163,0๐๐ ๕64,559,043.71 ๔๗๑,๘๐๖,๐๐๐ ๕16,381,249.๑7 
รายรบัสูงกวารายจาย 
(บาท) 

              
๔๗,๖๓๘,๗๒๕.๗๗                   

              
๔๗,๖๓๘,๗๒๕.๗๗                   

                      
63,542,๗80                   

              
25,824,082.18                   


