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บทบทที่  ที่  ๒๒  
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของเทศบาลเมือเทศบาลเมืองนราธิวาสงนราธิวาส  

 

  ๑. ประวตัิและความเป็นมาของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสเดิมชื่อ “บางนรา” ลักษณะเป็นหมู่บ้านชายทะเล และเป็นท่าเรือส าคัญ      ในแถบนี้
เป็นต าบลที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา  จัดตั้งเขตชุมชนเป็นเทศบาลเมืองนราธิวาส    
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๔๗๙  และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสใหม่   เมื่อวันที่  ๓  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  ปัจจุบันมีพ้ืนที่ ๗.๕  ตารางกิโลเมตร มีคณะเทศมนตรีบริหารกิจการเทศบาล   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๗๕ เป็นต้นมา  รวม ๓๑ คณะ  และในปี ๒๕๔๖ ไดเ้ปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร โดยมี นายกเทศมนตรี
เข้ามาบริหารกิจการเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน                 

  ๒. สภาพทางภูมศิาสตร์    
                       เทศบาลเมืองนราธิวาส  สภาพโดยทั ่วไปลักษณะเป็นที ่ราบลุ ่มริมฝั ่งแม่น้ า มีแม่น้ า                
บางนราเป็นแม่น้ าสายหลัก แม่น้ าโคกเคียน คลองยะกัง  และมีบางส่วนติดทะเลด้านอ่าวไทย  โดยมี                     
อาณาเขตโดยสังเขป  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย 
  ทิศใต้  ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
  ทิศตะวันออก ติดกับแมน่้ าบางนรา และพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
  ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

  ๓. สภาพภูมอิากาศ 

เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีสองฤดู  คือ ฤดูฝนสองระยะ   
ระยะที่ ๑ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ซึ่งพัดพาเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเล
อันดามัน เข้ามาท าให้มีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม  และระยะที่ ๒ ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งอิทธิพลจากความกดอากาศ และพายุหมุนโซนร้อนที่พัดมาจาก
อ่าวไทย  ท าให้ฝนตกชุกช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  เป็นช่วงที่มักเกิดน้ าท่วมในภาคใต้และจังหวัด
นราธิวาส ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๒ ฤด ู ได้แก ่

  ฤดูฝน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเอาความชื้น
จากทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา  ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  อีก
ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาท าให้มีฝนตกชุกอีก
ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 

  ฤดูร้อน  ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออก
เฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 
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    ๔.  ลกัษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน                                                                                                             
                    สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ า  ความสูงจากระดับน้ า             
ทะเล เฉลี่ย ๑.๓ เมตร ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  โดยสภาพเดิมนิยมตั้งบ้านเรือนตามแนวริมฝั่งแม่น้ า                 
บางนรา  ลักษณะเป็นแนวยาว โดยเฉพาะตามแนวถนนภูผาภักดี  ถนนพิชิตบ ารุง และถนนระแงะมรรคาซึ่ง
บริเวณนี้จะเป็นย่านธุรกิจการค้า และศูนย์รวมในด้านธุรกิจต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนบริเวณถนน
นราธิวาส - ตากใบ  ถนนสุริยะประดิษฐ์ ก็เป็นแหล่งการค้าและสถานบันเทิงต่างๆ  และปัจจุบันมีการก่อสร้าง           
ถนนสาย ก.  ผังเมืองรวมนราธิวาส ที่เป็นแหล่งธุรกิจค้าขายแห่งใหม่  ลักษณะของตัวเมือง ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์
และตึกสูง ๑-๓ ชั้น  ปะปนกัน  อาคารที่พักอาศัย   ร้านค้า  ธนาคาร  โรงแรม  สถานที่ราชการ ลักษณะของ
เมืองเป็นเมืองขนาดเล็ก   โครงสร้างของเมืองไม่ซับซ้อน และในตัวเมืองเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ  ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันสภาพความเจริญของเมืองขยายออกไปด้านนอก  ตามสภาพการเจริญเติบโตของ
เมือง  และตามแนวถนนสายต่างๆ  มีการย้ายหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลไปอยู่นอกเขต
เทศบาลรวมทั้งศาลากลางจังหวัด  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ราชการ  ณ   ปัจจุบัน ประชากรในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส ณ  เดือนธันวาคม ๒๕๕7  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น   ๔๑,342  คน แบ่งเป็นชาย  ๒๐,๔26  คน หญิง 
๒๐,916  คน  มีบ้านเรือนจ านวน  ๑4,307  หลัง   บ้านสร้างใหม่ในรอบปี ๒๕๕7  จ านวน 505 หลัง                 
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             สถิติต่างๆของประชากรในเขตเทศบาล  ปี ๒๕๕7                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                   ที่มา  :  ส านักทะเบียนราษฎร์ท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 

ปี  ๒๕๕7 จ านวนประชากร จ านวนเกิด จ านวนตาย ย้ายเข้า  ย้ายออก  จ านวน
บ้าน 

บ้าน
สร้าง 

ใหม่ 

แก้ไข

ชื่อ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หลัง หลัง รวม 

มกราคม ๒๐,326 ๒๐,872 ๔๑,198 157 151 308 65 55 120 41 54 95 196 179 375 13,829 18 ๒๕ 

กุมภาพนัธ ์ ๒๐,๓13 ๒๐,893 ๔๑,206 167 155 322 55 31 86 78 73 151 253 203 456 13,863 41 ๓๒ 

มีนาคม ๒๐,๓40 ๒๐,876 ๔๑,216 182 154 336 33 25 58 64 50 114 218 222 440 13,887 28 ๒๔ 

เมษายน ๒๐,344 ๒๐,840 ๔๑,184 186 164 350 38 31 69 82 85 167 274 270 544 13,916 28 ๓๓ 

พฤษภาคม ๒๐,368 ๒๐,829 ๔๑,197 201 172 373 35 52 87 87 70 157 270 237 507 13,943 32 ๒๙ 

มิถุนายน ๒๐,๓38 ๒๐,859 ๔๑,197 169 179 348 44 35 79 59 60 119 246 218 464 14,015 72 ๒๒ 

กรกฏาคม ๒๐,๓61 ๒๐,875 ๔๑,๒36 183 164 347 47 24 71 67 74 141 218 230 448 14,040 24 ๒๒ 

สิงหาคม ๒๐,๓74 ๒๐,859 ๔๑,233 176 139 315 44 29 73 70 62 132 231 188 419 14,074 30 ๔๒ 

กนัยายน ๒๐,๓79 ๒๐,873 ๔๑,252 172 161 333 54 30 84 52 55 107 196 202 398 14,110 27 ๒๐ 

ตุลาคม ๒๐,42๒ ๒๐,900 ๔๑,322 177 203 380 40 45 85 82 73 155 218 239 457 14,243 142 ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๐,411 ๒๐,920 ๔๑,331 174 170 344 38 41 79 95 94 189 243 220 463 14,276 35 ๓๗ 

ธนัวาคม ๒๐,426 ๒๐,916 ๔๑,342 177 171 348 52 30 82 64 60 124 225 215 440 14,307 28 ๒๓ 

รวม  -  -  - ๒,121 1,983 4,104 545 428 973 841 810 1,651 2,788 2,623 5,411  - 505 ๓๒๘ 
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ปี  ๒๕๕7 บุคคลที่ท าบัตร 

ประจ าตัวประชาชน 

บุคคลที่มีสิทธิเ์ลอืกตั้งอายุ ๑๕ ปี บุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้งอายุ ๑๘ ปี บุคคลที่มีสิทธิ์เลอืกตั้งอายุ ๒๐ ปี บุคคลที่ต้องขึ้น 

ทะเบียนทหาร 

บุคคลที่
ต้องเข้ารับ
การเกณฑ์

ทหาร 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย ชาย 

มกราคม 290 293 583 14,511 15,318 29,829 13,512 14,339 27,851 12,874 13,719 26,593 346 330 

กุมภาพนัธ ์ 292 291 583 14,500 15,326 29,826 13,500 14,354 27,854 12,865 13,714 26,579 356 331 

มีนาคม 290 292 582 14,510 15,308 29,818 13,514 14,349 27,863 12,885 13,706 26,591 349 345 

เมษายน 286 277 563 14,497 15,298 29,795 13,500 14,338 27,838 12,877 13,690 26,567 359 343 

พฤษภาคม 280 276 556 14,502 15,290 29,792 13,511 14,338 27,849 12,876 13,681 26,557 351 344 

มิถุนายน 282 276 553 14,491 15,301 29,792 13,501 14,352 27,853 12,870 13,691 26,561 355 334 

กรกฏาคม 275 281 556 14,508 15,303 29,811 13,520 14,350 27,870 12,888 13,702 26,590 360 342 

สิงหาคม 275 277 552 14,515 15,310 29,825 13,528 14,351 27,879 12,900 13,719 26,619 361 336 

กนัยายน 278 268 546 14,524 15,325 29,849 13,544 14,369 27,913 12,908 13,724 26,632 355 335 

ตุลาคม 283 264 547 14,540 15,348 29,888 13,570 14,397 27,967 12,933 13,743 26,676 355 339 

พฤศจิกายน 278 253 531 14,564 15,364 29,928 13,598 14,420 28,018 12,951 13,760 26,711 353 331 

ธนัวาคม 293 247 540 14,562 15,374 29,936 13,611 14,425 28,036 12,952 13,762 26,714 338 336 

รวม 3,402 3,295 6,697 174,224 183,865 358,089 162,409 172,382 334,791 154,779 164,611 319,390 4,238 4,046 
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ตารางข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ประจ าปี ๒๕๕7 
เดือน ปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน(มม.) อุณหภูมิ(ซ.) ความชื้นสัมพัทธ(์%) น้ าระเหย 

ทั้งเดือน 

ความกดอากาศ 
ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก สูงสุด ต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด ความชื้นฯ เฉลี่ย 

มกราคม 73.80 16 31.40 19.90 28.87 ๙๘ 53 78.67 106.53 1,012.89 

กุมภาพันธ ์ 7.00 4 33.70 18.40 28.80 ๙๘ 55 77.07 112.79 1,011.13 

มีนาคม 89.00 4 35.00 19.80 26.33 95 59 80.18 147.52 1,011.20 

เมษายน 89.00 4 33.50 23.10 27.93 96 59 79.18 135.23 1,009.02 

พฤษภาคม 172.30 10 35.50 22.60 27.93 96 62 80.22 142.13 1,008.70 

มิถุนายน 138.20 12 35.40 23.00 27.69 97 59 81.66 118.68 1,007.40 

กรกฏาคม 84.40 9 35.70 22.50 27.42 96 54 80.84 118.85 1,008.55 

สิงหาคม 99.30 14 35.60 22.20 27.60 97 56 81.71 137.54 1,009.78 

กันยายน 155.30 14 35.30 22.00 26.61 96 55 81.49 126.50 1,009.81 

ตุลาคม 294.10 20 37.20 21.40 27.17 97 63 84.90 128.76 1,010.10 

พฤศจิกายน 707.10 21 33.30 21.00 26.39 97 65 88.15 108.88 1,010.04 

ธันวาคม 765.30 25 32.20 21.40 26.56 97 68 85.90 126.71 1,010.47 

รวม 2,653.20 153       1,510.12 12,119.09 
                                                                                                                                                                                                                   ที่มา :  สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส                                                                                              
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๕. สภาพโดยทัว่ไปของเทศบาลเมืองนราธิวาส                  

                      สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองนราธิวาส   สามารถจ าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามสภาพการ
พัฒนาของเทศบาล ได้ดังต่อไปนี้ 
         ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                     การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   ได้แก่ การพัฒนาถนน  ทางเท้า  ไฟฟูา 
รางระบายน้ า  สะพาน คลอง  ระบบการจราจร  ประปา  ฯลฯ  ถือเป็นการพัฒนาที่มีความ ส าคัญที่สุด 
เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ของเทศบาล ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  การคมนาคมสะดวกสบาย 

                ๑.๑  ถนน  ถนนภายในเขตเทศบาลก่อสร้างครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ การคมนาคมสะดวกสบาย 
ปัจจุบันมีถนนจ านวนทั้งหมด ๒๐๘  สาย ประกอบด้วย ถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตจ านวน ๙๖ สาย  ถนน 
ค.ส.ล จ านวน ๘๕ สาย  ถนนลาดยาง จ านวน ๓ สาย  ถนนลูกรังจ านวน ๙ สาย และถนนหินคลุก จ านวน  
๑๕ สาย ถนนส่วนใหญ่เกือบทุกสายเทศบาลด าเนินการก่อสร้างเอง และบางสายที่ ก่อสร้างโดยทางหลวง
ชนบท ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนให้เทศบาล ยกเว้นที่รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยราชการอ่ืน  คือ ถนนสุริยะประดิษฐ์  
และถนนนราธิวาส – ตากใบ  

              ๑.๒  รางระบายน้ า การก่อสร้างถนนมักสร้างควบคู่ไปกับการก่อสร้างรางระบายน้ าโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมขัง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ปัจจุบันมีถนนที่ประกอบด้วยรางระบายน้ าจ านวน  14๘ สาย มี
การดูแล รักษาและล้างรางระบายน้ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการอุดตันท าให้น้ าไหลไม่คล่องเกิดน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานานในช่วงหน้าฝนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและเชื้อโรคต่างๆ 

                      ๑.๓  การประปา  ในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส มี
แหล่งน้ าดิบจากคลองบ้านปูตะ มีก าลังการผลิต 9๕๐ ลบ.ม/ชม. มีผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจ านวน 
13,๑00 ราย และมีประชาชนบางส่วนในชุมชนต่างๆ  ยังใช้น้ าบาดาล และน้ าบ่อที่ขุดขึ้นมาเอง เนื่องจาก ระบบ
ประปายังเข้าไม่ถึง แต่ก็สามารถใช้ในการอุปโภค และบริโภคได้ดี ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดน้ า   

             ๑.๔  โทรศัพท์  บริษัท TOT จ ากัด (มหาชน)และบริษัทเอกชน  เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์   
ในเขตเทศบาลสามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึง มีคู่สายที่เพียงพอส าหรับให้บริการประชาชน                                  

             ๑.๕  ไฟฟ้า  ปัจจุบันการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสมีก าลังการผลิต ๒3 MW  มีผู้ใช้
ไฟในเขตเทศบาลจ านวน 32,655 ราย ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการไฟฟูาอย่างทั่วถึง  และเพียงพอ
ส าหรับการใช้บริการมีประชาชนในชุมชนเพียงเล็กน้อยที่ไม่ใช้บริการไฟฟูา เนื่องจากฐานะยากจน มีปัญหา
ในเรื่องกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่อยู่อาศัย และบางส่วนไม่ประสงค์จะใช้ไฟฟูา                                                                            

             1.6  การจราจร  การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ส่วนใหญ่ยังมีสภาพ   
คล่องตัว  จะมีปัญหาติดขัดและหนาแน่นในบางสายโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือในช่วงเทศกาล งานต่างๆ  
ปัจจุบันในเขตเทศบาล มีระบบสัญญาณไฟจราจรจ านวน 12 จุด สัญญาณไฟกระพริบภายในเขตเทศบาล
จ านวน 15 จุด   

             1.7  สะพานลอย  ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีการก่อสร้างสะพานลอยจ านวน 
2  แห่ง  คือสะพานลอยถนนสุริยะประดิษฐ์  กม. ที่ 98 + 857 บริเวณหน้าโรงเรียนนราสิกขาลัยกว้าง 2.90 
เมตร ยาว 30.15  เมตร สูง 6.50 เมตร และสะพานลอยถนนสุริยะประดิษฐ์ กม. ที่97 + 091 บริเวณ
สะพานข้ามคลองชลประทานขนาดกว้าง  2.90  เมตร  ยาว  56.90 เมตร สูง 6.60 เมตร 
 

แผนพัฒนาสามปี 53-55 
 

แผนพัฒนาสามปี 53-55 
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                     2. การสัญจรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         2.1 ทางรถยนต์  การเดินทางโดยรถยนต์ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสภาพถนนที่
สะดวกสบายมีถนนสี่เลนตัดผ่าน  สามารถเดินทางไป–มา ระหว่างตัวจังหวัด และอ าเภอต่างๆได้อย่าง
สะดวกสบาย และมีบริการรถทัวร์จากบริษัทขนส่ง จ ากัด (บริษัทไทยเดินรถ จ ากัด บริษัทสยามเดินรถจ ากัด)ให้บริการ
การเดินทางจากสุไหงโกลก–กรุงเทพฯ (vip,ปอ.1,ปอ.2) และบริษัทศรีตรังทัวร์ ให้บริการการเดินทางจาก
นราธิวาส–ภูเก็ต ,นราธิวาส–นครศรีธรรมราช และรถตู้บริการการเดินทางจากนราธิวาส–สุไหงโกลก , นราธิวาส–
ปัตตานี, นราธิวาส–ยะลา,นราธิวาส–หาดใหญ่  รวมทั้งรถเมล์นราธิวาส–ปัตตานี  เปิดบริการทุกวัน  ณ ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดนราธิวาส   

                         2.2 ทางรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟ ถึงสถานีรถไฟตันหยงมัส แล้วเดินทางด้วยทาง
รถยนต์ มาอีก 22 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองนราธิวาส 
                               2.3 ทางอากาศ  นราธิวาสมีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑ ต.โคก
เคียน     อ.เมือง จ.นราธิวาส มีเนื้อที่ ๑,๑๓๗ ไร่ เดินทางโดยใช้ทางหลวงสายนราธิวาส-บ้านทอน เชื่อมระหว่าง
สนามบิน กับอ าเภอเมืองนราธิวาสอย่างสะดวกสบาย ท่าอากาศยานอยู่ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 13 กิโลเมตร มีบริการสายการบินไทยแอร์เอเซีย เปิดบริการทุกวันจากนราธิวาส-ดอนเมือง และสาย
การบินไทยสไมล์(การบินไทย)  เปิดบริการทุกวันจากนราธิวาส-สุวรรณภูมิ  ปัจจุบันรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ
จ านวน 474 ล้านบาทเศษส าหรับโครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งของเครื่องบิน ขยายรันเวย์ จากเดิม
ที่มีความยาว ๒,๐๐๐ เมตร เพ่ิมเป็น ๒,๕๐๐ พร้อมปรับปรุงระบบต่างๆ ของท่าอากาศยานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ไอซีเอโอ (International Civil Aviation       
Organization: ICAO) เพ่ือรองรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ และเครื่องบิน โดยสารระหว่างประเทศ เป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบินจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในการเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ ที่นครเมกกะ โดยไม่ต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปต่อที่สุวรรณภูมิและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                        3. การสื่อสาร 
                ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม  ได้รับบริการที่สะดวก 
สบายสามารถรับชมโทรทัศน์ จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจนทุกช่อง  และนอกจากนี้ยัง
สามารถรับชมการแพร่ภาพ ของสถานีโทรทัศน์ของประเทศเพ่ือนบ้าน มาเลเซียได้อีกด้วย พ้ืนที่ภายในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสถานีบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ดังนี้ 
                           3.1 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   1  แห่ง 
                           3.2 ส านักงานการสื่อสารและโทรคมนาคมนราธิวาส 
                           3.3 สถานีวิทยุกระจายเสียง  7 แห่ง 
    1. สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
    2. สถานีวิทยุกระจายเสียง ต ารวจเขต 9 จังหวัดนราธิวาส 
    3. สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดนราธิวาส 

                             4. สถานีวิทยุกระจายเสียงนรา FM.  อเมซิ่งเรดิโอ 
                             5. สถานีวิทยุชุมชนคนนรา  FM 93 MHz 
                                ๖. สถานีวิทยุ PNU เรดิโอ 
                                ๗. สถานีวิทยุอัตตัรฯ เรดิโอ 
                               3.4 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยราษฎร์ และหนังสอืพิมพ์เหยี่ยวข่าว 
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     ๖.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  สามารถจ าแนกได้  

ดังนี้ 
                   1. ทรัพยากรที่ดิน   การใช้ทรัพยากรที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่
อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ที่ว่างเปล่า และสาธารณะประโยชน์อีกเล็กน้อย 

2. ทรัพยากรน้ า พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีแม่น้ าและคลองหลายสาย ได้แก่ แม่น้ า
บางนรา คลองยะกัง  คลองโคกเคียน และคลองชลประทานรวมไปถึงชายทะเล(หาดนราทัศน์)  
                    3. ทรัพยากรด้านการประมง  ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดกับ
ทะเลด้านอ่าวไทย  มีท่าเทียบเรือประมงส าหรับให้ประชากรในเขตเทศบาลได้ประกอบอาชีพด้านการประมงเพ่ือ
ด ารงชีพและเพ่ือการค้า  และบางส่วนก็ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแถบริมชายฝั่งแม่น้ าและชายทะเล 
                      4. สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองยังอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่มีปัญหาด้าน               
มลพิษทั้งทางอากาศ  น้ าและเสียง  ไม่มีโรงงาน/แหล่งสลัมที่อยู่แออัดที่เป็นแหล่งให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จะมี
ปัญหาในเรื่องขยะที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกวัน การให้บริการการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช้รถบรรทุก
ขยะเก็บขนสิ่งปฏิกูลจ านวน 25 คัน และเทศบาลมีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบที่บ้านสะปอม  
รองรับปริมาณขยะที่มีปริมาณ 40 ตัน/วัน  ซึ่งภายในเขตเทศบาลมีการจัดประดับตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ 
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามบริเวณเกาะกลางถนนพลับพลาที่ประทับ  สถานที่ราชการ และสวนสาธารณะเพ่ือ
ความสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยว   
 

      ๗.  ด้านเศรษฐกจิ          

                เศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านค้าขาย
และธุรกิจการให้บริการ  รองลงมาการประมง  การเกษตรกรรม  และอ่ืนๆ  ซึ่งการประกอบอาชีพของประชาชน
ในเขตเทศบาลสามารถจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้  

1. การค้าขาย  ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประกอบการค้าและพาณิชย์กรรมจะอยู่
ตามเขตถนนภูผาภักดี  ถนนพิชิตบ ารุง ถนนนราธิวาส-ตากใบ  ถนนระแงะมรรคา ถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนสาย ก  
ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส และถนนสายอื่นๆ  การประกอบการค้าจะประกอบการค้าขนาดกลาง ขนาดเล็กและ
อ่ืนๆ  ส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีกมากกว่าค้าส่ง 
  2. การเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลจะเลี้ยงเพ่ือการด ารงชีพ  การเลี้ยงเพ่ือการค้า
จะมีไม่มากนักจ านวนที่เลี้ยงก็ไม่มาก สายพันธุ์ที่เลี้ยงจะเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ให้ผลผลิตต่ า ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่  เช่น   แพะ  แกะ  เพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา   นอกจากนั้นก็มีสุกร  เป็ด   ไก่   ห่าน   โค  กระบือ 
             3. การประมง  การท าประมงในเขตเทศบาล จะท าประมงชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ า
โดยมากจะท าการประมงขนาดเล็ก การลงทุนไม่มากนัก  ปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ าก็ยังมีไม่มาก  
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ปัจจุบันนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งบริเวณชุมชนริมแม่น้ า และชายทะเล  มีท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  เพ่ือ
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการประมง 

                      สถานการณ์ด้านการประมงจังหวัดนราธิวาส   
                 3.1 การประมงพื้นบ้าน  เป็นกลุ่มชาวประมงที่ท ามาหากินบริเวณชายฝั่ง โดยออกไปท า
การประมง ห่างจากฝั่งไม่เกิน 10 ไมล์ทะเล ใช้เครื่องมือเล็กท าการประมง เช่น อวนลอยชนิดต่างๆ อวนปู   
ซั้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน  ลอบหมึกและเบ็ดตก  ท าการประมงเพ่ือการยังชีพ 
            สภาพปัญหา 

            1. เรือประมงอวนลากจากจังหวัดอ่ืนเข้ามาท าการประมงในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส   
ลากและติดเครื่องมืออวนลอยของชาวประมงพ้ืนบ้าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และไม่ได้รับการ
ชดเชย ท าให้ชาวประมงต้องลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือประมงใหม่ 
                              2. เรือประมงอวนลากจากจังหวัดอ่ืนและในเขตพ้ืนที่ ลักลอบเข้ามาท าการประมง 
ในเขตพ้ืนที่ 5,400 เมตร ซึ่งผิดกฎหมายท าให้ผลผลิตสัตว์น้ าชายฝั่งลดลง                                                                                                                  
            3.  เรืออวนล้อม ลักลอบใช้อวนล้อมปลาบริเวณซั้งของชาวประมงพ้ืนบ้าน และบริเวณ
ปะการังเทียม หรือล้อมบริเวณกองหิน ท าให้พันธุ์สัตว์น้ าหมดไปโดยเร็ว                                
                              4. รายได้ของชาวบ้าน จากการประกอบอาชีพประมง มีรายจ่ายเกี่ยวกับต้นทุนใน 
การออกท าการประมงเพ่ิมขึ้นแต่ราคาสัตว์น้ าเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  ก่อให้เกิดปัญหาด้านค่าครองชีพ 
                              5. ในเขตพ้ืนที่นราธิวาสไม่มีหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลที่รับผิดชอบ 
งานด้านการปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 โดยตรง 
                              6. ในช่วงฤดูมรสุม มีคลื่นลมแรงท าให้ชายฝั่งทะเลถูกคลื่นกัดเซาะทุกปี 
                              7. ชาวประมงไม่สามารถออกทะเล เพ่ือจับสัตว์น้ าในช่วงฤดูมรสุม ท าให้ไม่มีรายได้ในการยังชีพ 
                              8. แหล่งจ้างงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมีน้อย          
                         3.2 การประมงเชิงพาณิชย์   
            ประกอบด้วย  กลุ่มชาวประมงอวนลาก กลุ่มชาวประมงปลากะตัก และอวนไดร์หมึก  
ส่วนใหญ่ใช้เรือประมงขนาดปานกลาง  ความยาวขนาด  12-14  เมตร หรือ 14-16  เมตร ท าการประมงอยู่
ในบริเวณห่างฝั่งไม่เกิน  15  ไมล์ทะเล  เป็นเรือท่ีใช้เครื่องมือท าการประมงตามฤดูกาล คือ บางฤดูกาลท าการ
ประมงโดยใช้เครื่องมือประมงอวนลาก และบางฤดูกาลใช้เครื่องมืออวนครอบปลากะตักประกอบกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา(ปั่นไฟ) 
              สภาพปัญหา 

               1. เนื่องจากเป็นเรือขนาดกลางและเล็ก จึงถูกแย่งชิงพ้ืนที่ท าการประมงด้วยเรือ 
ประมงจากต่างถ่ินท าให้การท าการประมงได้ไม่คุ้มทุน 
              2. ประสิทธิภาพในการท าการประมงของเรือประเภทนี้  จะมีประสิทธิภาพใน 
การจับสัตว์น้ าด้อยกว่าเรือประมงต่างถิ่นมาก  จึงท าการประมงได้น้อยและไม่คุ้มทุน 
                                 3. เรือประมงต่างถิ่นเข้ามาท าการประมงบริเวณแนวปะการังเทียม  และซั้งของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านที่สร้างไว้ โดยปั่นไฟจับปลาไปหมดในเวลาอันรวดเร็วแล้วหลบหนีไป ท าให้เรือประมงใน
ท้องถิ่นเดือดร้อนไม่สามารถท าการประมงได้เท่าท่ีควร                                                                                                             
                      4. การเกษตร  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพืช
เศรษฐกิจประมาณ 5 % ของประชากรในเขตเทศบาล   
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                                                                                                          ที่มา :  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส 

 

                 5. การอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
255๗  เป็นโรงงานจ าพวก 2 จ านวน 1๓ โรง  เงินลงทุน 14,604,000 บาท จ านวนคนงาน ๕0 คน และ
โรงงานจ าพวก 3  จ านวน 28 โรง  เงินลงทุน 314,785,216 บาท จ านวนคนงาน 299 คน  
         
อุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญ 

ตารางแสดงอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

หมวดอุตสาหกรรม จ านวน
(ราย) 

เงินลงทุน (บาท) คนงาน (คน) 

อุตสาหกรรมขนส่ง 19 204,785,216 132 
อุตสาหกรรมอาหาร 6 89,450,000 99 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโลหะ 6 12,958,000 28 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 3 1,066,000 8 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 2 8,850,000 18 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 2 6,200,000 14 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 1 2,000,000 40 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมอโลหะ 1 1,380,000 6 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 2,700,000 4 

                                                                                                           ทีม่า :   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 

 

  อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ความเคลื่อนไหวในรอบปี ๒๕๕7 มี
โรงงานในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสปรากฏว่า มีโรงงานเลิกประกอบกิจการ จ านวน 2 โรง เงินลงทุน 
2,505,000 บาท คนงาน จ านวน 8 คน เป็นโรงงานประเภทท าวงกบประตู-หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ และ
เคาะพ่นสีรถยนต์  ในส่วนของการยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานในปี 2557 ปรากฏว่าในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส มีผู้ขออนุญาต จ านวน 1 โรง เงินลงทุน 31,000,000 บาท คนงาน 16 คน และใน
ส่วนของการขยายกิจการโรงงานในเขตเทศบาล ไม่มีโรงที่ขยายกิจการ แต่อย่างใด 
 
 
 

พื้นที่ที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ชนิดพืชที่ปลูกจาก
มากไปหาน้อย 

สัตว์ท่ีนิยมเลี้ยง 
จากมากไปหาน้อย ชนิดพืช เนื้อท่ี (ไร่) ผลผลิต(กก./ไร่) 

1.ปาล์มน้ ามัน 80 ๒,000 1.ปาล์มน้ ามัน 1.แพะ 

2.มะพร้าว 20 ๑,๐00 2.มะพร้าว 2.วัว 

3.ยางพารา 10 350 3.ยางพารา 3.นกแอ่น 

4.พืชผัก 2 - 4.พืชผัก 4.เป็ด 

    5.ไก่ 
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จ านวนผู้ย่ืนขออนุญาตตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรมปี 2557 

 

ปี 

ขออนุญาตตั้งโรงงานในเขตเทศบาล ขออนุญาตขยายโรงงานในเขตเทศบาล 

จ านวน 

โรงงาน 

เงินทุน จ้างงาน 

(คน) 
จ านวน 

โรงงาน 

เงินทุน จ้างงาน(คน) 

2557 1 31,000,000 16 - - - 
       

                                                                                              ที่มา :   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันราธิวาส 

 
   6. การเงิน  การคลัง  พาณิชย์และบริการ   การเงินการคลังในเขตเทศบาล มีธนาคารที่
ให้บริการทางการการเงินและการคลัง จ านวน 11 ธนาคาร ส าหรับการประกอบการการพาณิชย์ และอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ ก็ยังมีการให้บริการทางการเงินในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์ กองทุนและกองทุนหมู่บ้าน SML 
      
 

ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทนิติบุคคล ประจ าปี 2557 

                                                                                                                       ที่มา :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 

ล าดับ
ที ่

รายการจด
ทะเบียน 

ชื่อนิติบุคคล สถานที่ต้ัง
ส านักงานใหญ ่

ประกอบ
กิจการ 

เงินทุน/บาท หมาย
เหตุ ไทย ต่างประเทศ 

1 เพ่ิมทุนห้าง
หุ้นส่วน
จ ากัด 

นราแบรนด์
เซอร์วิส 

388 ถนน 
พิชิตบ ารุง 
ต าบางนาค 
อ.เมือง      
จ.นราธวิาส 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

2,000,000 เพ่ิมอีก 4/12/ 
2557 

2 เพ่ิมทุนห้าง
หุ้นส่วน
จ ากัด 

นราโฮม 
โปรดักส ์

162 ถนน     
ระแงะมรรคา 
ต.บางนาค   
อ.เมือง 
จ.นราธวิาส 

ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

1,000,000 เพ่ิมอีก 11/11
/2557 

3 เลิกห้าง
หุ้นส่วน
จ ากดั 

สหพันธา-  
รินทร์ 

3/9 ซ.อดุล-
ตานนท์ 6  
ต.บางนาค  
อ.เมือง      
จ.นราธวิาส 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

   600,000  3/12/  
2557 

4 เลิกห้าง
หุ้นส่วน
จ ากัด      

รัฐชิดาซัม-
มิท กรุ๊ป 

1/28 ถนน
ชาญอุทิศ   
ต.บางนาค  
อ.เมือง      
จ.นราธวิาส 
 

นายหน้า
ธุรกิจขาย
ตรง 

   500,000  24/12
/2557 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส 

เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส 

ปรับปรุงข้อมูล  ณ  วันที่  13 กมุภาพันธ์ 2558 

  วิสัยทัศน์    กลุ่มจังหวัด         “ผู้น าการสร้างมูลค่าเพ่ิมยางพารา สินค้าฮาลาล และการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 

                          ของภาคใต้ชายแดน” 

 จังหวัด              “เศรษฐกจิกา้วหน้า  นราน่าอยู่  สู่สันติสุข” 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ประเด็นส าคัญเร่งด่วนของจังหวัด 

ประชากร  (  31  ธันวาคม  2556) 766,145    คน        1. การแก้ไขปัญหาความไมส่งบ  
 เรียบร้อยและเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่เป็นภารกิจ ส าคัญของจังหวัด 
        2. เร่งรัดพัฒนาพื้นที่ด่าน พรมแดน  ตากใบ 
สุไหงโก-ลก , บูเก๊ะตา  ให้มคีวามพร้อมต่อ
การค้าสินคา้และบริการกับประเทศเพื่อนบ้าน 
       3. ยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยผลักดัน
เชิงนโยบายให้จังหวัดนราธิวาสเปน็พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ  
 
 

พื้นที ่ 4,475.43   ตร.กม. 
เขตการปกครอง 13             อ าเภอ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั  GPP  (ปี  2555) 5๑,๐17      ล้านบาท 
เกษตรกรรม 24,683      ล้านบาท 
การศึกษา    6,285      ล้านบาท 
ค้าปลีก-ค้าส่ง   5,740      ล้านบาท 
การบริหารราชการฯ   3,509      ล้านบาท 
บริหารด้านอสังหาริมทรัพย ์   1,659      ล้านบาท 
อื่น ๆ 12,650      ล้านบาท 
รายได้เฉลี่ยต่อหัว  (....ปี  2555...) 75,422      บาท 

อัตราการว่างงาน  (ก.ค. – ก.ย. 57) 2.86  % 

ค่าแรงข้ันต่ า   ๓๐0  บาท/วัน 

อัตราเงินเฟูอ   (ม.ค.58 / ม.ค.57) ๒.6 % 

     
 �ทะเบียนนิติบคุคล  (ม.ค-ธ.ค.57) 

      คงอยู่       -  จ านวนคงเหลอืท้ังสิ้น   

           -  เงินทุนจดทะเบียน  

      จดใหม่     -  จ านวน   

                    -  เงินทุนจดทะเบียน 

      แจ้งเลิก     -  จ านวน   

                    -  เงินทุนจดทะเบียน 

 
 

1๑,๖54      ราย       

134,280.84  ล้านบาท 

      ๑05     ราย 

87,882.75 ล้านบาท 

      39       ราย 

     62.02  ล้านบาท 

 

ภาวะการค้าท่ัวไป 

1. ภาวะการค้าทั่วไป  ภาวะเศรษฐกิจการค้า
ทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส ค่อนข้างซบเซา
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชน ขึ้นอยู่
กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ยางพาราอยู่ในระดับต่ า ส่งผลท าให้ประชาชนมี
ความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยอุปโภค
บริโภค 

 
๒.ภาวะอัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟูอเดือนมกราคม 
๒๕๕8 เท่ากับ 2.6%   อันเนื่องจากการลดลงของ
หมวดอาหารและเครื่องดืม่ ได้แก ่เนื้อสัตว์,เปด็
ไก่,และสัตว์น้ า ฯลฯ สินค้าหมวดอืน่ ๆ  ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการ
สื่อสาร 
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   �การจัดเก็บภาษี  (ม.ค.58)       

        - ภาษีนิติบุคคล 
         - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

         - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

4.34  ล้านบาท 

๒7.64  ล้านบาท 

  2.79  ล้านบาท 

๓.การค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส เดือน
มกราคม ๒๕๕8 มูลค่า 270.18ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากเดือนทีผ่่านมาเป็นร้อยละ  33.67 ล้าน
บาท สินค้าส่งออกท่ีส าคญัได้แก่ เศษยางจากต้น
ยาง ,บุหรี่ , และแปูงมันส าปะหลัง สินค้าน าเข้า
ที่ส าคัญได้แก่ ไม้แปรรูป หนังโคทัง้ตัวหมักเกลือ 
และมะพร้าวผล      

 

 

  

 

- การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์  (ม.ค.58) 

- การจดทะเบียนรถยนต์นั่งไมเ่กิน 7 ที่น่ัง  (ม..ค..58) 

- การจดทะเบียนรถยนต์ บรรทุกส่วนบคุคล (ม.ค.58) 

    

   749  ราย 
     93  ราย 

    57  ราย 

4.การติดตามดูแลสินค้าและบริการ ส านักงาน
พาณิชย์จังหวดันราธิวาสออกติดตามดูแลสินค้าและ
บริการในจังหวดันราธิวาสและเข้าร่วมโครงการ
จังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ ทุก ๆ  เดือน เพื่อพบปะ
เยี่ยมเยยีนและน าบริการด้านต่าง ๆ  ไปสู่ประชาชนใน
อ าเภอต่าง ๆ  โดยมีส านักงานการคา้ภายในจังหวัด
นราธิวาส กระทรวงพาณิชย์ ออกจ าหน่าย สินค้า
ลดค่าครองชีพแก่ประชาชน ได้แก ่ข้าวสาร ไขไ่ก่  
น้ าตาล น้ ามันพืช ฯลฯ  
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สถิติการคา้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕7 

 
เดือน ปี พ.ศ.๒๕๕7 

การส่งออก การน าเข้า 
สุไหงโก-ลก ตากใบ จุดตรวจ      

บูเก๊ะตา 
รวม สุไหงโก-ลก ตากใบ บูเก๊ะ

ตา 
รวม 

มกราคม 43,404,720.13 25,703,467.84 13,600,000 82,708,187.99 155,684,681.15 300,807.60 - 155,985,488.70 
กุมภาพันธ ์ 43,803,794.46 24,847,282.50 12,800,000 81,451,076.92 134,580,403.47 423,484.91   - 135,003,888.30 
มีนาคม 66,796,396.73 27,410,206.15  4,800,000 99,006,602.88 197,068,446.97 277,344.69 - 197,345,791.66 
เมษายน 62,375,777.74 27,655,289.72 4,000,000 94,031,067.46 163,242,924.24 225,507.13 - 163,468,791.66 

พฤษภาคม 71,443,804.77 34,974,801.39 5,600,000 112,018,606.16 164,086,225.80 570,383.62 - 164,656,609.42 
มิถุนายน 52,337,164.28 15,798,397.98 4,800,000 72,935,562.26 168,093,206.90 318,112.30 - 168,411,319.20 
กรกฏาคม 55,136,090.56 15,683,807.31 12,097,400 82,917,297.87 159,202,323.72 349,428.42   - 159,551,752.14 
สิงหาคม 83,816,833.97 21,361,301.57 8,891,900 114,071,035.54 185,268,452.68 1,713,059,51   - 186,981,752.14 
กันยายน 79,635,254.16 33,552,683.42 10,421,870 123,609,807.58 203,186,426.38 421.758.91   - 203,608,185.29 
ตุลาคม 52,386,636.14 34,514,909.86 13,047,570 99,949,146.00 180,363,851.07 428,424.68   - 180,363,851.07 

พฤศจิกายน 51,336,208.92 37,638,818.40 9,128,200 98,103,227.32 195,008,906.35 593,662.92   - 195,602,569.27 
ธันวาคม 82,695,032.65 23,939,703.89 5,780,396 112,415,132.54 123,813,620.20 277,165.90   - 124,090,786.10 

รวม 745,168,714.47 323,080,700.03 104,967,336 1,173,216,750.50 2,029,599,468.93 5,899,140.59   - 2,035,498,609.52 
                                                                                                                                                                                                                                                               ที่มา: ส านกังานพาณิชยจ์ังหวัดนราธิวาส                                                                                                                            
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จ านวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการคา้คงอยู่ จ าแนกรายอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๕7 

 

อ าเภอ นิติบุคคล 

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจ ากัด รวม 

เมืองนราธวิาส 297 1 115 413 
สุไหงโก-ลก 133 2 138 273 

ระแงะ 59 ๐ 7 66 
ตากใบ 65 ๐ 6 71 
รือเสาะ 44 ๐ ๙ 53 

แว้ง 21 ๐ ๑ 22 
สุไหงปาด ี 29 ๐ 3 32 
บาเจาะ 29 ๐ 5 34 
ยี่งอ 39 ๐ 10 49 

ศรีสาคร ๑๖ ๐ ๑ ๑๗ 
สุคิริน 9 ๐ ๐ 9 

                                                                                                                                                                                                                     ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัดนราธิวาส 
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การจดทะเบียนประกอบธรุกิจการคา้งที่คงอยู่ จ าแนกประเภททุน ประจ าปี 2557 

 

 

 

ปี พ.ศ.
2557 

นิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท รวม 

จ านวน 

(ราย) 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
จ านวน 

(ราย) 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
จ านวน 

(ราย) 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
จ านวน 

(ราย) 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

772 7,920,826,000 3 9,050,000 299 2,576,780,000 1,074 10,503,656,000 
                                                                                                                                                                                                                                          ทีม่า :  ส านักงานพัฒนาธุรกจิการค้าจงัหวัดนราธิวาส 

 
 
 

ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทนิติบุคคล ประจ าปี 2557 
 

ล าดับ
ที ่

รายการจดทะเบียน ชื่อนิติบุคคล สถานที่ตั้งส านักงานใหญ ่ ประกอบกจิการ เงินทุน/บาท หมายเหตุ 

ไทย ต่างประเทศ 

1 เพิ่มทุนห้างหุน้ส่วนจ ากดั นราแบรนด์เซอร์วิส 388 ถ.พิชิตบ ารุง ต าบางนาค อ.เมอืง จ.นรา รับเหมาก่อสร้าง 2,000,000 เพิ่มอีก 4/12/2557 
2 เพิ่มทุนห้างหุน้ส่วนจ ากดั            นราโฮมโปรดักส ์ 162 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง ค้าวัสดุก่อสรา้ง 1,000,000 เพิ่มอีก 11/11/2557 
3 เลิกห้างหุน้ส่วนจ ากดั สหพนัธารินทร ์ 3/9 ซ.อดลุตานนท์ 6 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รับเหมาก่อสร้าง   600,000  3/12/2557 
4 เลิกห้างหุน้ส่วนจ ากดั รัฐชิดา  ซมัมิท  กรุป๊ 1/28 ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส นายหน้า,ธุรกจิขายตรง 500,000  24/12/2557 

        
                                                                                                                                                                                                                                              ทีม่า :  ส านักงานพฒันาธรุกิจการคา้จังหวัดนราธิวาส 
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                  7. การท่องเที่ยว  จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจ านวนลดลงประมาณ ๗๐ % ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเป็น
กลุ่มตลาดหลักมีจ านวนลดลงประมาณ ๒๐% ประกอบด้วยกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มาเลย์และอินเดีย โดย
ส่วนมากเดินทางมาจากรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีความนิยมกิจกรรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับความบันเทิง 
การบริโภคและการซื้อสินค้าต่างๆ  โดยเฉพาะอ าเภอสุไหงโก–ลก จังหวัดนราธิวาสและอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาล
ต่างๆ และวันหยุดปิดภาคเรียนของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ยังมีนักท่องเที่ยวขาประจ าจาก
ประเทศมาเลเซียเดินทางกับครอบครัวมาพักผ่อนที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเป็นหลัก ลดลง ๗๐ % นิยมมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และหลวงปูุทวดวัดช้างให้และนักท่องเที่ยว
มุสลิมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนกิจอิสลาม  เช่น มัสยิดกลางปัตตานี มัสยิดกรือเซะ ส าหรับสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสมีนักท่องเที่ยวร้อยละ ๘๐  เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยเดินทางเข้ามาทางด่าน
อ าเภอสุไหงโก-ลกและอ าเภอตากใบ  วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ ยว การบันเทิงรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมงาน
วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา ส่วนนักท่องเที่ยวอีก ๒๐% นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ือสักการะศาสนสถาน   การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และร่วมกิจกรรมงานประเพณี เช่น งานของดีเมืองนรา งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ  ด้านการ
ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   มีการจัดงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น มีการประกอบการร้านอาหารและร้านค้าขายสินค้าต่างๆเพ่ิมมากขึ้น  นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในต่างอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง  ส าหรับชาวต่างประเทศที่มาเยือน ได้แก่  ชาวมาเลเซีย    
ซึ่งมีชายแดนติดต่อกัน  ส่วนนักท่องเที่ยว ชาวยุโรปและประเทศอ่ืนๆในแถบเอเชีย  มีจ านวนน้อยมากส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลที่น่าท่องเที่ยวและน่าสนใจ  มีดังต่อไปนี้ 

                       หาดนราทัศน์     
       หาดนราทัศน์ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ประมาณ 2  กิโลเมตร เป็นชายหาดมี
ความยาว ประมาณ  45  กิโลเมตร สภาพเป็นหาดทรายสีขาวเป็นแนวยาว  บริเวณชายหาดจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น 
สวยงามสดชื่น สลับไปกับทิวสนที่เรียงรายทั่วทั้งพ้ืนที่ของบริเวณชายหาด มีการคมนาคมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่
สะดวกสบาย มีร้านค้า  ร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว    เทศบาลเมืองนราธิวาส มีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบเพ่ือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดและภาคใต้ตอนล่าง  

               มัสยิดกลาง 
                ตั้งอยู่บริเวณใกล้สะพานปรีดา–นราทัศน์  ถนนพิชิตบ ารุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  
ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ประมาณ 2 กิโลเมตร ใกล้กับหาดนราทัศน์  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 พ้ืนที่
ประมาณ 10 ไร่เศษ  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ   21  ล้านบาทเศษ  ด้วยหินอ่อน  เป็นอาคารตึก 3 ชั้น  มีห้อง
ละหมาด 2 ชั้น  ปูด้วยพรมสีฟูาอ่อน  หอคอยสูงส าหรับส่งสัญญาณอาซาน หลังคาทรงโดมตามแบบมัสยิดทั่วไป มี
สถาปัตยกรรมแบบไทย–อิสลาม มีรูปที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญทางศาสนาอิสลาม ประชาชนชาวไทยมุสลิม
ใช้ประกอบศาสนกิจที่ส าคัญทางศาสนา 
                       แม่น้ าบางนรา 
       เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดนราธิวาส    ยังคงสภาพตามธรรมชาติที่สมบูรณ์มีทัศนียภาพที่

สวยงาม  อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาพรรณ    เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญไหลผ่านต าบลพร่อน ต าบล
บางขุนทองและต าบลไพรวัน ออกสู่อ่าวไทย บริเวณเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 
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                         เขื่อนท่าพระยาสาย 

        เป็นสันเขื่อนมีความยาว ประมาณ 600 เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางนราอยู่ตรงข้ามโรงเรียน 
เทศบาล 1 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกก าลังกาย  มีบรรยากาศท่ีสวยงาม และเป็นที่ตั้งของพลับพลาที่
ประทับ มีการก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว บริเวณรอบๆเป็นลานคอนกรีต 
ลักษณะเป็นขั้นบันไดส าหรับนั่งชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนราธิวาส และความสวยงามของแม่น้ าบางนราสลับด้วยแนว
ทิวสนและภูเขาตันหยง ทุกๆปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์จะเสด็จประทับ
พลับพลาที่ประทับแห่งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ในงานของดีเมืองนราช่วงเดือนกันยายน
ของทุกปี  

                       สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
  เป็นสวนสาธารณะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส 

และอยู่ใกล้กับเขื่อนท่าพระยาสาย มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่  มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกล้เคียง  นิยมมาพักผ่อนและออกก าลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้ เพราะมีการคมนาคมและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเดินทางมาพักผ่อน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  บริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ 
อยู่เสมอ ปัจจุบันเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงโดยปรับพ้ืนที่ทั้งหมด ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าพ้ืนเมือง  ลานพิธี 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย ห้องน้ า ห้องส้วม ลานน้ าพุ ติดตั้งโคมไฟ  ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ  
สวนสุขภาพ โดยแต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกก าลังกายเป็นจ านวนมาก   สวนสาธารณะแห่งนี้
ได้รับการประกาศจากกรมอนามัย ให้เป็น สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ ประเภทที่ 1 คือ  เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก 
ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ่ 2 ไร่ แต่ไม่เกิน  25  ไร่   

 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

                            ตั้งอยู่บริเวณบ้านปลักปลา ต.ล าภู อ.เมือง จ. นราธิวาส เดิมเป็นที่ดินของสหกรณ์นิคมบาเจาะ
และเทศบาลได้รับกรรมสิทธิ์มา เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 85 ไร่  ที่ได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงามเหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสวนสาธารณะประจ าจังหวัดนราธิวาส  มีการจัดกิจกรรมต่าง  ๆใน
สวนสาธารณะแห่งนี้  เช่น  การแข่งขันนกเขาชวาเสียงประจ าปี   ตักบาตรวันปีใหม่  การแข่งขันกีฬา  การจัดงานของดี
เมืองนรา งานกาชาด และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ   ฯลฯ        

 คลองโคกเคียนและคลองยะกัง 
                        ล าคลองทั้งสองสาย  ไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ
เหมาะแก่การล่องเรือท่องเที่ยวชมสภาพของล าคลอง   ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ร่วมมือกับชุมชน และภาคเอกชน
ร่วมรณรงค์  ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส  
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8. การปกครองและประชากร 

                      เทศบาลเมืองนราธิวาส  แบ่งการปกครองออกเป็น  35  ชุมชน และเขตที่ไม่ได้จัดตั้ง
เป็นชุมชน  ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม ๒๕๕7  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น   ๔๑,๒๒๓  คน แบ่งเป็นชาย  
๒๐,๓๔๓  คน หญิง  ๒๐,๘๘๐   คน   
 

รายช่ือชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   
 

ที ่ ชื่อชมุชน เขต ประธานชุมชน  ที่อยู่/โทรศัพท์ 

 

 

1 กาแลตาแป 1 นายมูฮาหมัดดือราฟ ี สะมะแอ  20/8  ตรอกปริวัตร  
089-4646739 

 

2 กาแลปาแย 1 นายการียา  เจะซือแม 
 

๒/41 ถ.นิมิตรมงคล 
087-2922393 

 

3 ก าปงบารู 1 1 นายเปาย ี    ยูโซะ 
 

87  ถ.ก าปงบารู  
08๙ - 7346043 

 

4 ก าปงบารู 2 1 นายรอนิง  อาแว 
 

61/10 ถ..ก าปงบารู 
084 - 8587303 

 

5 ก าปงบารู 3 1 นายมะซอลา สามะแม 
 

217  ซ.ก าปงบาร ู
082 - 8213642 

 

6 ชายทะเล 1 นายมะสูยี  สะมะแอ 
 

38 ถ.ชายทะเล 
๐๘6 - 2962440  

 

7 ตลาดเก่า 1 นางสาวนารีดา  ยา 
 

๒๗ ซ..มัสยิดปาทาน          
 08๐ - ๘626๘2๐ 

 

8 โต๊ะกอดอร ์ 1 นายซาเฮะอาร ี สาเฮะอูมา 
 

4/1  ซ.โตะ๊กอดอร ์
08๙ - ๔๖๒๖๐๒๑ 

 

9 ท่าเรือ 2000 1 นายดอแม     บราเฮง 
 

4  ถ.พิทักษ์ลิขิต 
089 - ๘7๗๓๒๒9 

 

10 พิทักษ์ลิขิต 1 นายยูกิฟลี  หะมะ 
 

7/1 ถ.พิทักษ์ลิขิต           
089 - 8766297 

 

11 มัดยามัน 1 นายสถิตย ์     พวงแก้ว 
 

2  ซ.วงศ์ก าแหง 
080 - 3966234 

 12 รายอบือรากะ 1 นางเจ๊ะดายะ๊  สาและ 
 

22  ถ.ก าปงบารู 
084-6331690 

 

13 สมัยอาณาจักร 1 นายมาโนช  บินอุมะ 
 

73/   70 ซ. โรงพยาบาลหมอโอ     
            081-4796310 

 

14 หลังตลาดสด 1 นายมานโซ  สมาสกุล 
 

65/11  ถ.พิทักษ์ลิขิต 
082-2621317 

 

15 ก าปงปายง 2 นายเจษฏา  มะ 
 

53 ซ.เทศบาล 6  
082-2660529 

 

16 บือตง 2 นายมะดาโอะ  เจะ๊โซ๊ะ 
 

6/7  ถ.พนาสณฑ ์3 
081-3837013 
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ที ่ ชื่อชมุชน เขต ประธานชุมชน  ที่อยู่/โทรศัพท์ 

 

 

17 ประชาร่วมใจ 2 นายสุจินดา  อนันตะกูล 
 

27 ถ. ประชาร่วมใจ 
086 - 1778999 

 

18 พนาสณฑ ์ 2 นายสุทธิลักษณ์ อ านวยโชตสิกุล 
 

3/14   ถ.พนาสณฑ ์
086 - 4906986 

 

19 เมาะสือแม 2 นางเจ๊ะอัสนะห ์ สาเมาะ 
 

15/3  ถ.พิชิตบ ารุง 
084 - 9973097 

 

20 ร่วมอุทิศ 2 นายไพบูลย ์    ตันพลีรัตน ์
 

13/5 ถ.ร่วมอุทิศ 
081 - 6986685 

 

21 ละม้ายอุทิศ 2 นายสมโชต ิ เสาร์ศรีอ่อน 
 

44/3-4 ถ.สุริยะประดิษฐ ์
081 - 4796903 

 

22 วัดบางนรา 2 นายนราธิป  ชุมประศาล 
 

4/1 ซ.สุขเกษม 1  
081 - 9570166 

 

23 อดุลตานนท ์ 2 นายกิตติ  ศิรไิพรวัน 
 

1 ซ.อดุลตานนท์ 7 
083 - 6534807 

 

24 912 2 นางเพ็ญศร ี ชูแสง 
 

22/๔ ถ.ชาญอุทิศ 
081 - ๘9๗2240 

 

25 ตรอกช้างสมานฉันท์ 2 นายมะสาและ  อารง 
 

27/1 ซ.ตรอกช้าง 
082 - 7310814 

 

26 ก าปงตาโก๊ะ 3 นายอิสกานดา  สูดิง 
 

3/2  ถ.จาตุรงคร์ัศม ี
087  -  0478183 

 

27 จือปอ 3 นายหาญมินทร ์  สะมะแอ 
 

60/2   ถ.แสงจันทร์ 
085 - 0777648 

 

28 ณ นคร 3 นายไพศาล   สุกิจจานนท์ 
 

16/27 ซ.ประชาพัฒนา 
081 - 0930256 

 

29 บางนาค 3 นายวุฒิชัย  นีรนาถภูวดล 
 

91/5 ซ.ไตรภพ 
081 - 8974369 

 

30 บูรณะ 3 นายรุสมาดี  บือราเฮง        
 

96  ตรอกบูรณะ 2                        
083 - 1680627 

 

31 ประชาภิรมย ์ 3 นายช านาญ     วงศ์ค าอินทร์ 
 

28  ซ.ประชาอุทิศ 
089 - 4653555 

 32 ยะกัง 1  3 นายฮิลมี    บินหะยีนิยิ 
 

2 / 1  ซ.1 ถ.ยะกัง 1 
083 - ๕129977 

 

33 ยะกัง 2 3 น.ส.ซาลีน่า  มะดือเระ 

 
5/1 ซ.7  ถ..ยะกัง 2 
089 - 6879204 

 34 ฮูยงตันหยง 3 นายมะการี  สะมะแอ 
 

50/1  ถ.ตากใบ 
085 - 6731361 

 35 กูแบบาเดาะ 3 นายสะโน้  มะดเิยาะ 
 

1  ถ.แสงจันทร ์ 
084 - 9650508 
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จ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ชุมชน
ที ่

ชื่อชมุชน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม  จ านวนครัวเรือน 

1 กาแลตาแป 401 358 759 126 
2 กาแลปาแย 321 330 651 144 
3 ก าปงบารู 1 460 519 979 136 
4 ก าปงบารู 2 336 366 702 92 
5 ก าปงบารู 3 415 389 804 122 
6 ชายทะเล 686 629 1,315 262 
7 ตลาดเก่า 419 448 867 149 
8 โต๊ะกอดอร ์ 347 350 697 96 
9 ท่าเรือ 2000 122 124 246 40 

10 พิทักษ์ลิขิต 234 249 483 95 
11 มัดยามัน 409 437 846 95 
12 รายอบือรากะ 335 312 647 106 
13 สมัยอาณาจักร 309 276 585 153 
14 หลังตลาดสด 356 374 730 129 
15 ก าปงปายง 704 757 1,461 263 
16 บือตง 333 322 655 161 
17 ประชาร่วมใจ 168 182 350 145 
18 พนาสณฑ ์ 472 548 1,020 435 
19 เมาะสือแม 282 306 588 207 
20 ร่วมอุทิศ 126 145 271 112 
21 ละม้ายอุทิศ 242 268 510 224 
22 วัดบางนรา 857 434 1,291 385 
23 อดุลตานนท ์ 372 409 781 333 
24 912 172 188 360 139 
25 ตรอกช้างสมานฉันท์ 245 254 499 114 
26 ก าปงตาโก๊ะ 493 549 1,042 208 
27 จือปอ 667 707 1,374 291 
28 ณ นคร 799 870 1,669 668 
29 บางนาค 558 616 1,174 638 
30 บูรณะ 249 263 512 99 
31 ประชาภิรมย ์ 430 498 928 506 
32 ยะกัง 1  824 911 1,735 312 
33 ยะกัง 2 694 702 1,396 272 
34 ฮูยงตันหยง 317 402 719 112 
35 กูแบบาเดาะ 226 248 474 120 

 รวมท้ังสิ้น 14,380 14,740 29,120 7,489 
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         9. การศึกษา 
                ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีสถาบันการศึกษาทั้งหมด  21  แห่ง เป็นสถาบันของรัฐ 13 แห่ง   
เอกชน 8  แห่ง  เปิดสอนทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และระดับมหาวิทยาลัยเปิดสอนสูงสุดในระดับปริญญาโท  
รวมทั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาล อีกจ านวน 6 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 
ข้อมูลสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส   ประจ าปี  2557   

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนอาจารย์/ครู
และบุคลากรทั่วไป 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 

เปิดสอนระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อาคาร
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

1 
โรงเรียนศร
สมบูรณ ์

6 57 63 422 404   826 12 24 
เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

2 โรงเรียนพิมานวิทย์ 14 94 108 1,052 1,175 2,227 3 5๙ อนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3 
 โรงเรียนอัตตัรกี
ยะห์  อิสลามียะห์   

114 ๑98 312 ๑,๒๒1 2,857 4,078 ๑๑ ๙7 มัธยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 

4 
โรงเรียนสวน
สวรรค์วิทยา 

14 87 101 852 845 ๑,697 ๖ ๔8 อนุบาล – 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

5 โรงเรียนราษฏร์
วิทยา 

14 39 53 852 592 1,444 3 31 
อนุบาล – 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

6 
โรงเรียนนรา
วิทย์อิสลาม 10 ๑1 21 610 ๑๔5   755 3 ๘ มัธยมศกึษาปีท่ี 1 - 6 

7 
ศูนย์การศกึษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๘ 27 35 ๑๒7 523    650 7 57 ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

8 โรงเรียนนราสิกขาลัย 38 74 112 1,202 921 2,123 3 53 มัธยมศกึษาปีท่ี 1 - 6 

9 โรงเรียนอนุบาล
นราธิวาส 

24 72 96 715 ๖55 ๑,๓70 7 ๓4 อนุบาล –
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

10 
ศูนย์การศกึษา
พิเศษ ๑๒ ๕๙ 71 6๘4 ๒๔๐   924 ๕ ๑๗ 

เตรียมความพร้อม
แบบประเภทไป-กลับ  
เตรียมความพร้อม
แบบให้บริการทีบ่้าน 

 รวมทั้งสิ้น 254 718 972 7,737 8,357 16,094 60 428  

 หมายเหตุ   ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
  สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีในพ้ืนที่  ประจ าปี
การศึกษา 2557 คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส , วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพ
ตากใบ  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย 
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หลักสูตรต่ ากว่าปริญญาตรี 
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีนราธิวาส เปิดสอนระดับ ปวช. และปวส. จ านวน 4 สูตร คือ 
ประเภทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ , สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) มี
นักศึกษาชาย จ านวน 53 คน  นักศึกษาหญิง จ านวน 31 คน 
  - วิทยาลัยการอาชีพตากใบ เปิดสอนระดับ ปวช.และปวส. จ านวน 2 หลักสูตร คือ ประเภท
สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีนักศึกษาชาย จ านวน 11 คน นักศึกษาหญิง
จ านวน 2 คน  
  - วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เปิดสอนระดับ ปวช. จ านวน 7 หลักสูตร คือ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล  วิชาโลหะการ  สาขาเทคนิคโลหะ  วิชา
ไฟฟูาก าลัง  วิชาอิเล็คทรอนิคส์ และวิชาการก่อสร้าง , ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 2 หลักสูตร ได้ 
สาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับ ปวส. จ านวน 9 หลักสูตร คือ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาชาวิชาเทคนิคการผลิต  , ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
จ านวน 4 หลักสูตร ได้ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาเลขานุการ  สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีนักศึกษาชาย  จ านวน 78 คน   นักศึกษาหญิง จ านวน 132  คน  

หลักสูตรปริญญาตรี 
  - คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 1 หลักสูตร คือ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554   มีนักศึกษาชาย จ านวน 16 คน   นักศึกษาหญิง  จ านวน  331 คน 
  - คณะแพทยศาสตร์   จ านวน 1 หลักสูตร คือ แพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555  มีนักศึกษาชาย  จ านวน  59 คน   นักศึกษาหญิง  จ านวน  88 คน 
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 8 หลักสูตร คือ วิศวกรรมบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2553 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ยานยนต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  และอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  มี
นักศึกษาชาย จ านวน  250 คน  นักศึกษาหญิง จ านวน 62 คน 
  - คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร   มีนักศึกษาชาย จ านวน  215 คน  หญิง จ านวน 101 คน 
  - คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 หลักสูตร คือ บัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
สาขาวิชาการบัญชี และบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555   บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการจัดการ  มีนักศึกษาชาย จ านวน 387 คน นักศึกษาหญิง จ านวน 1,061 คน 
  - สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  จ านวน 3 หลักสูตร คือ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาขาวิชากฏหมายอิสลาม    ศิลปะศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชา
อิสลามศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ) มี
นักศึกษาชาย จ านวน  195 คน นักศึกษาหญิง จ านวน  407 คน 
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 3 สูตร คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์ทั่วไป   วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์  ฟิสิกส์ประยุกต์ มีนักศึกษาชาย  จ านวน 36 คน  มีนักศึกษา จ านวน 386 คน  
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3557 คน  บุคลากร  802 คน   
 ส าหรับในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในพ้ืนที่ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา  และมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปี 2557 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน 

จ านวนอาจารย์/ครู
และบุคลากรทั่วไป 

จ านวนนักเรียน จ านวน 
เปิดสอนระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม อาคารเรียน ห้องเรียน 

1 โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒1 51 72 485 418 903 ๔ ๓7 
เตรียมอนบุาล –
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ 8 39 47 411 347 758 ๔ ๒4 เตรียมอนบุาล –
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ 13 36 49 491 341 832 ๔ 30 เตรียมอนบุาล –
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ 7 17 24 186 157 343 ๓ ๑2 เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ ๕ ๑5 ๒0 185 ๑35 320 ๓ ๑4 เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๖ โรงเรียนเทศบาล ๖ 8 24 ๓2 305 313 618 ๓ 23 เตรียมอนบุาล –
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 รวม 62 182 244 2,063 1,711 3,774 21 140  
     ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลเมอืงนราธิวาส 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๑-6 

  ที่มา : สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนครแูละบุคลากรทั่วไป จ านวนเด็กเล็ก จ านวน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท ้
( โรงเรียนเทศบาล ๑ ) 

 - ๘ ๘ 84 71 ๑55 ๔ 

๒ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยดิประจ า
จังหวัด  ( โรงเรียนเทศบาล ๒ ) 

๑ ๕ ๖ 35 26 61 ๒ 

๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยดิยามาอิยา 
อัลยากานี ( โรงเรียนเทศบาล  ๓ )  - ๕ ๕ 26 37 ๖3 ๒ 

๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล  ๔ 
(บ้านก าปงตาโกะ)  - ๒ ๒ 25 26 51 ๑ 

๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วัดประชาภิรมย์)  - ๓ ๓ 58 49 107 ๓ 

๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยุมอียะห์                   
( โรงเรียนเทศบาล  ๖ ) - ๗ ๗ 75 80 155 ๔ 

 รวม 1 30 31 303 289 592 16 
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    8. ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น                       

                          ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 65   ซึ่ง
มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางภาษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 34  
และอ่ืนๆร้อยละ1  การประพฤติปฏิบัติประจ าวันของชาวมุสลิมจะถือปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยเคร่งครัด   ส่วน
พุทธศาสนิกชนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่น  ซึ่งมีประเพณีและ
วัฒนธรรมในการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
                ๑. การแต่งกาย  ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาว  สวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและสวม
หมวก กาปีเยาะ ส่วนผู้หญิงก็จะสวมเสื้อแขนยาวถึงข้อมือและนุ่งผ้าคลุมถึงข้อเท้าตามข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม 

                2. พิธีถือศีลอด ( ถือบวช) ในเดือน “ รอมฎอน ”  หรือเดือนที่ 9 ของปีฮิจเราะห์ศักราช  
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศีลอดเป็นเวลา  1  เดือน ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึง
ความอดอยาก ยากจนและเพ่ือคนรวยจะได้เกิดจิตส านึก มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แล้วให้การช่วยเหลือ หรือ
บริจาคทาน (ซากาต) ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาจะไม่ยอมให้อาหารและน้ า หรือน้ าลายล่วงล้ าเข้าไปในล าคอ 
นับตั้งแต่เริ่มการละหมาดซุบฮฺ (เวลาประมาณ 04.30 น.)  และจะเริ่มรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา 
18.00 น.ล่วงไปแล้วจนถึงก่อนสว่าง 
                3. วันฮารีรายอ หรือ อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ า เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเด ือน ๑๐ ตาม   

ปฏิทินอิสลาม เมื่อครบก าหนด 1 เดือน ก็เป็นวันออกบวช มีการเฉลิมฉลองและรื่นเริง จ านวน 3 วันเพื่อ
ฉลองการกลับสู่การด าเนินชีวิตตามปรกติของมวลมุสลิมทั่วโลกหลังจากได้ประสบความส าเร็จ ในการถือ
ศีลอดอย่างเคร่งครัด "ฮารีรายอ" (Hari Raya) เป็นภาษามลายูปัตตานี ส่วนในภาษามลายูกลาง แปลว่า 
วันใหญ่ หรือ วันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิม โดยก่อนวันงาน ชาวมุสลิมจะ
ออกมาจับจ่ายซื้อของ เสื้อผ้า และหมวก ในวันนี้ยังจัดให้มีการบริจาคทานแก่คน 8 ประเภท เช่น  คน
ยากจน  คนอนาถา  และคนพิการทั่วไป  ฯลฯ  รวมทั้งร่วมบริจาคเพ่ือสิ่งอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ข้อ
ปฏิบัติของชาวมุสลิมในวันนี้ ได้แก่ ช าระร่างกายให้สะอาด เยี่ยมเยียนพบปะบิดามารดา และญาติพ่ีน้องพร้อม
กับขออโหสิกรรม มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด   การจูบมือการหอมแก้มทั้งสองของพ่อแม่ เป็นการแสดง
ความรัก ลูกหลานที่อยู่ต่างภูมิล าเนา  ต่างกลับบ้าน เพ่ือมาขออภัยและอ านวยพรให้พ่อแม่ ทุกครัวเรือนจะ
มีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูกๆ หลานๆกลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดในภาค
เช้า เยี่ยมเยียนครู  อาจารย์และมิตรสหายเพ่ือขออโหสิกรรม ไปเยี่ยมกูโบร์(สุสาน) เพ่ือท าความสะอาดและ
สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า  ได้โปรดแผ่เมตตาแก่วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว   

                   4. วันรายอฮัจจ์ยี หรือ อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ 
ของปฏิทิน เป็นวันที่ชาวไทยมุสลิมได้ท าพิธีละหมาดร่วมกันในเวลาเช้า เยี่ยมเยียนครู  อาจารย์และมิตร
สหายเพ่ือขออโหสิกรรม ไปเยี่ยมกูโบร์(สุสาน) เพ่ือท าความสะอาดและสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า  ได้โปรด
แผ่เมตตาแก่วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว หลังจากนั้นจะร่วมกันกุรบาน (เชือดสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ)  
เพ่ือจัดเลี้ยงแก่คนยากจน หรือ จัดเลี้ยงตามบ้าน โดยเชิญมิตรสหายมารับประทานอาหารร่วมกัน 

                 5. ประเพณีมาแกปูโละ มาแกปูโละเป็นภาษาถิ่น แปลว่า “กินเหนียว” จะใช้ในหลายโอกาส  
เช่น แต่งงานและเข้าสุนัต  

                  6. การเข้าสุนัต  เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด  คือ  การขริบหนัง
หุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระท าแก่เด็กชายที่มีอายุ 2 -10 ปี ภาษาถ่ินเรียกว่า  “มาโซะยาวี” 
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               7. ขนบธรรมเนียมการเคารพ  ชาวมุสลิมเม่ือพบปะกันก็จะกล่าว” อัสลามูลัยกูม ” 
( ขอความสันติจงมีแด่ท่าน )  และมีการรับว่า “อาลัยกูมมุสลาม” ( ความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน ) และ
ยื่นมือสัมผัสกัน บางครั้งก็ยกมาลูบหน้า บางครั้งก็มาแตะบริเวณหน้าอก   

                  ๘. วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่เกิดหรือวันเกิด หมายถึง วันสมภพ
ของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ ๓ ตามปฎิทินอาหรับ และยังเป็น
การร าลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย 
กิจกรรมในวันเมาลิดได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อัน-กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ 
การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ 

                  ๙. วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับหมายถึง วันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็นเดือน
ศักราชอิสลามในสมัยท่านนบีนฮุ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ยังความเสยีหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนทั่วไปท า
ให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่ งของเหลือพอจะรับประทานได้ใหเ้อามากองรวมกัน 
เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนบีนุฮให้เอาสิ่งของเหล่านัน้มากวนเข้าด้วยกัน สาวก
ของท่านได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน และในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด(ศ็อล) ได้เกิดเหตุการณ์
ท านองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน ท่าน 
นบีมูฮัมหมัด(ศีลอด) จึงใช้วิธีการของท่านนบีนุฮ โดยให้ทุกคนเอาข้าวที่รับประทานได้มากวนเข้าด้วยกัน
และแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร                                                                                                                                   

                  ๑๐. วันขึ้นปีใหม่  เป็นประเพณีที่ชาวไทยท าบุญตักบาตร ขอพรจากผู้ใหญ่ในวันที่ 1 
มกราคมของทุกปี และ มีงานรื่นเริง  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

                  11. วันสงกรานต์  ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี  เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่
คนไทยเล่นรดน้ าด าหัวกัน และไปกราบไหว้ขอพรจากผู้ใหญ่ แต่ละจังหวัดมีการจัดงานสงกรานต์ ท าบุญ
ตักบาตร  รดน้ าพระพุทธรูป  ประกวดนางสงกรานต์  

                  ๑๒. ประเพณีชิงเปรต เป็นประเพณีชาวไทยพุทธ เนื่องในเทศกาลเดือนสิบ ในวันแรม 
๑๔ หรือ ๑๕ ค่ าเดือน ๑๐ จัดงานท าบุญในวัด โดยจัดส ารับอาหารคาวหวานไปวางเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไป
ให้เปรตชน(ปูุย่า ตา ยายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหารเรียกว่า ร้านเปรต สร้างไว้กลาง
วัดยกเสาสูง ๔ เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง และนิยมจัดท าร้านเปรต ๒ ร้าน โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง ส าหรับ
คนหนุ่มสาวที่มีก าลังวังชาในการปีนปุาย อีกร้านเป็นเสาเตี้ยสูงแค่เอว ส าหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิงเพ่ือ
ความสนุกสนาน บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งท าพิธีกรรม เมื่อท า
พิธีเสร็จจะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณบรรดา  ผู้ที่มาร่วมท าบุญก็จะเขา้ไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรต  
อย่างสนุกสนาน เรียกว่า  ชิงเปรต 

                     ๑๓. ประเพณบีังกุลบัว  บังกุลบัว คือ การท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแลว้และน ากระดูก
มาบรรจุไวใ้นบัว(ที่บรรจุอัฐ)ิประจ าหมู่บ้านในแต่ละวดั หรือบัวประจ าตระกูล มีข้ึนระหว่างเดือน ๕ แรม ๑ ค่ า 
ของทุกปี ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้าน โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัวญาติพ่ีน้องลูกหลานที่ไปประกอบ
อาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่นพร้อมใจกันกลับบ้านเพ่ือท าบุญในวันนี้และจะมีการท าความสะอาดตกแต่งบัว บางทีเรียก
ประเพณีนี้ว่า ท าบุญรดน้ าบัว 
                   14. ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะท ากันหลังจากวันมหาอาราธนาพระพุทธรูปขึ้น
ประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนรวมกัน ณ จุดที่นัดหมาย 
อาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ผู้จัดงานก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชาวบ้านมักเรียกว่า เรือพระ 
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ปกตมิักตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น ๒ สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพ่ือ
ปลุกใจให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธา เมื่อเรือแต่ละล าเดินทาง
ไปถึงจุดหมายก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบ้านน าอาหารถวายพระสงฆ์ท่ีมาพร้อมกับเรือพระหรือ
พระสงฆ์ท่ีชาวบ้านนิมนต์มาเพ่ือร่วมงานลากพระ เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะร่วมรับประทาน
อาหารและร่วมกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดงาน ได้แก่ การประกวดเรือพระ 
การแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  

                  15. วันลอยกระทง  ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ า ของทุกปี เป็นวันที่ชาวไทย
ร่วมกันขอขมาพระแม่คงคา มีการจัดท ากระทงที่สวยงามลอยในแม่น้ า มีการจัดงานวันลอยกระทง 
ประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ           

                 ๑๖. การแข่งเรือกอและ (หน้าพระที่นั่ง) เป็นกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของจังหวัด
นราธิวาส ในปัจจุบันไดจ้ัดให้มีการแข่งเรือกอและขึ้นในล าน้ าบางนรา บริเวณหน้าพลับพลาที่ประทับ การ
แข่งเรือนี้ จัดเป็นเทศกาลประจ าปีในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ คือ 
ประมาณเดือนกันยายน 

                 ๑๗. งานลองกอง เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับ
การแข่งเรือกอและ(หน้าพระที่นั่ง) โดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ
ชนมพรรษา(สวน ร.๕) เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกลองกองอันเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัด
นราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส กิจกรรมส าคัญในงานรวมไปถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูก 
การดูแลรักษา การออกร้านจ าหน่ายและการประกวดผลลองกอง 

                  ๑๘. งานเสื่อกระจูด เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับ
การแข่งเรือกอและ (หน้าพระที่นั่ง) โดยจัดขึ้นที่บริเวณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนม์
พรรษา (สวน ร.๕)   เช่นกัน เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระจูด อันเป็นงานหนึ่งของ
โครงการศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส  เช่น จากบ้านโคกเคียน และบ้านพิกุลทอง เป็นต้น กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วยการ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งน ามาจากต้นกระจูดอันเป็นวัชพืชในเขตปุา
พรุ หรือที่ลุ่มน้ าขัง ของจังหวัดนราธิวาส ไปจนถึงการน าไปสานเป็นเสื่อลวดลายสวยงามต่างๆ และดัดแปลง 
เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่งดงามแปลกตา อาทิ หมวก กระเป๋าถือ ที่ใส่จดหมาย ฝาชี โปะไฟ นอกจากนี้ยังมีการ
สาธิตสานผลิตภัณฑจ์ากกระจูด การจัดประกวด และการออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดอีกด้วย                                

                 ๑๙. การผลิตสนิค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น   ข้าวเกรียบปลา   กรอบรูปใบไม้สีทอง        
เรือกอและจ าลอง ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ฯลฯ  

        20. งานประชันเสียงนกเขาชวา คนไทยนิยมเลี้ยงและนิยมเล่นนกเขาชวามาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ในอดีตจะนิยมเลี้ยงและเล่นกันในราชส านัก ข้าราชบริพาร ขุนนาง คหบดี และประชาชนที่
สูงอายุเท่านั้น มักจะจัดการแข่งขันในงานนักขัตฤกษ์ และงานชมรม สมาคมเกี่ยวกับนกเขาชวารวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ก็มักจัดให้มีการแข่งขันเป็นครั้งคราว แต่ปัจจุบันการเลี้ยงและการจัดการแข่งขันนกเขา
ชวาเสียง แพร่กระจายมาสู่พ่อค้า ประชาชน และบุคคลในระดับต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะใน
จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาบางส่วน นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเป็นงานอดิเรกและ
เลี้ยงเป็นอาชีพ จะมีการเพาะพันธ์เพ่ือจ าหน่าย โดยเฉพาะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ชนะเลิศในการประชันเสียง 
รวมทั้งมีอาชีพท ากรงนกและอุปกรณ์เลี้ยงนกท่ีสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นจ านวนมาก ส าหรับ
ประวัติการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาของจังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๕๒๖ นายเซ็ง เจ๊ะมะ 
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านเขาตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ริเริ่มจัดงาน
ประชันเสียงนกเขาชวา โดยใช้สถานที่บริเวณตรงข้ามหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นที่ด าเนินการ
ประชันเสียง และได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงาน 
ทางจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นความส าคัญของประเพณีดังกล่าว  จึงได้ก าหนดให้เป็นกองงานหนึ่งในงาน
ของดีเมืองนรา ก าหนดจัดเป็นประจ าทุกปี ในช่วงเดือนกันยายน โดยมีเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดงาน ซึ่งเดิมนั้นก าหนดจัดงานบริเวณสนามกอฟล์ (ข้างโรงพยาบาลนราธิวาส) หลังจาก
นั้นได้เปลี่ยนเป็นจัดงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ 
จนถึงปัจจุบัน (ปี 2557) เป็นครั้งที่ 32  
 

   

  

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

   1. ซีละ  คือ  ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว ที่มีลักษณะคล้ายมวยไทย และมีลักษณะคล้าย
มวยปล้ า (มีการเตะ ถีบ ต่อย และมีการปล้ าให้ล้มลงด้วย) รวมกันและมีการร่ายร าไหว้ครู ทั้งสองฝุาย อาจ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอยู่ที่การฝึก จะมีดนตรีประกอบในจังหวะที่ช้า คือ ปี่ชวา กลองโทน 2 ตัวและฆ้อง 
เมื่อจบการไหว้ครูดนตรีจะเปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้น คู่ต่อสู้ทั้งสองฝุายจะลุกข้ึนยืนห่างกันประมาณ 5 เมตร 
ต่างฝุายต่างร่ายร าสวนทางกัน ประมาณ 1 รอบ พอสวนกันอีกครั้งก็หันเข้าหากันและต่อสู้กัน การล้มหลังถึง
พ้ืนถือว่าแพ้ ผู้ไม่ล้มเลยจะเป็นผู้ชนะ  คู่หนึ่งจะแข่งขันต่อสู้กันประมาณ 5 นาที  ในปัจจุบันซลีะจะมีการละเลน่
ในงานรับแขกบ้าน แขกเมือง งานแต่งงาน งานเข้าสุนัต แต่ซีละที่ประกอบกริชนั้นหาดูได้ยาก เนื่องจากเป็น
เกมส์ที่อันตราย เสี่ยงชีวิต 
                     2. ลิเกฮูลู  ลิเกฮูลูมีความหมาย 2 ประการ คือปรกติมักจะเล่นในหมู่บ้านเนื่องในงานเข้า
สุนัตมีความหมายตามพจนานุกรม Kamus Dewan  ของ Dr.Teuku Inkanda  2  ประการ คือ 

                       2.1 หมายถึงเพลงสวดพระเจ้า ปกติเป็นการขับร้องเนื่องในเทศกาลก าเนิดพระนบี  
ชาวมุสลิมเรยีกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกล่าวนี้วา่ ดิเกรเ์มาลิด  ซึ่งค าว่าดิเกร ์เป็นศัพท์เปอร์เซีย 

                       2.2 หมายถึงกลอนเพลงโต้ตอบ   นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ เรียกว่า ลิเกฮูลู                   
                      3. กรือโต๊ะ  เป็นชื่อกลอง มีลักษณะคล้ายโอ่ง ท าจากไม้เนื้อแข็ง มีแผ่นไม้ประกอบใช้ไม ้
หุ้มยาง น ามาตีท าให้เกิดเสียงดงัสะท้านไปไกล ก าเนดิเกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสมาประมาณ 50 กว่าปี กรอื
โต๊ะ หรือกลองหลุม จะใช้ตีในงานพิธีส าคัญๆ ที่จัดขึ้นภายในหมู่บ้านหรือต้อนรับแขกเมืองที่เข้าเยี่ยมเยือน
ในพ้ืนที่ หรือตีแจ้งข่าวสารไปยังหมู่บ้านข้างเคียง เมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านตนเอง  
ปัจจุบันยังน ามาตีประชัน แข่งขันระหว่างหมู่บ้านหรือใช้ในงานต่างๆ 
                     4. บานอร์   เป็นชื่อกลอง มีลักษณะแบน ท าด้วยแผ่นไม้หนา กลม เจาะรูกว้างประมาณ 2 
ฟุตขึงด้วยหนังสัตว์ เช่น โค กระบือ กลองนอร์จะใช้ตีในงานพิธีต่างๆ เช่น พิธีเข้าสุนัต พิธีแต่งงาน  การตี
ประโคมต้อนรับคณะแขกเมืองที่เข้ามาในหมู่บ้าน 
                     5. รองเง็ง   หรือ รองเง็ง เป็นศิลปะเต้นร าพ้ืนเมืองของไทยมุสลิม  มีท่าที จงัหวะการรา่ยร า
ที่สวยงาม ในสมัยโบราณเป็นที่นิยมในบ้านขุนนางหรือเจ้าเมืองใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาแพร่หลาย
สู่ชาวบ้าน โดยอาศัยการแสดงมะโย่ง ภายหลังมีการจัดตั้งคณะรองเง็ง รับจ้างเล่นในงานต่างๆ เพลงจังหวะ
รองเง็งมีผู้รู้จักและนิยมเล่นส่วนใหญ่มีจ านวน 7 เพลงและมีเพลงอ่ืนๆ อีก   
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    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                 ๑. เรือกอและ เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งรัฐกลันตัน        
ตรังกานูของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ลักษณะเป็นเรือยาวต่อด้วยไม้กระดาน โดยท าให้ส่วนหัวและ
ท้ายสูงขึ้นจากล าเรือเพ่ือให้ดูสวยงาม นิยมทาสีแล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลาย
อินโดนีเซีย ซึ่งน ามาประยุกต์ให้เหมาะกับล าเรือ เรือกอและมี 2 แบบ คือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาว
ส าหรับแบบหัวยาวยังแบ่งออกเป็น แบบมาเลเซีย มีลักษณะแข็งและแคบ และแบบบาฆะ(ตะวันตก) มี
ลักษณะยาวโค้งกว้างและอ่อนช้อยกว่าแบบมาเลเซีย ขนาดของเรือแบ่งออกเป็น 4 ขนาด โดยยึดความ
ยาวของล าเรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ ขนาดใหญ่ยาว 25 ศอก  ขนาดกลางยาว 22 ศอก ขนาดเล็ก
ยาว  20 ศอก  และขนาดเล็กมากเรียก ลูกเรือกอและ ยาว 6 ศอก โดยประมาณ เรือกอและส่วนใหญ่
ใช้ในการประมง และใช้ในการแข่งขัน ชาวเรือจะให้ความเคารพเรือกอและของตนเอง โดยการถอด
รองเท้าทุกครั้งเมื่อขึ้นบนเรือ เมื่อเรือจอดอยู่บนฝั่งก็ห้ามผ่านใกล้ๆ ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบริเวณ
ใกล้ๆหัวเรือ หรือเล่นบริเวณหัวเรือ ตลอดจนห้ามพูดจาอวดดี พูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล เพราะเชื่อกันว่ามี
พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองเรือสิงสถิตอยู่ที่หัวเรือ บริเวณ จาปิ้ง และคนในท้องถิ่นได้
ผลิตเรือกอและจ าลองขนาดย่อม ส าหรับใช้วางบนโต๊ะ .ใส่ตู้โชว์เป็นของที่ระลึก  ผู้สนใจสามารถหาชม
เลือกซื้อได้ที่ หมู่บ้านบ้านทอน ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางนราธิวาส- 
บ้านทอน 

                   2. ใบไม้สีทอง ในท้องถิ่นนิยมน ามาใส่กรอบส าหรับติดบนฝาผนัง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
กลายเป็นสินค้าพ้ืนเมืองของท้องถิ่น เป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่  เส้นรอบวงจรของเถาวัดสูงเพียงอก
ประมาณ 100 เซนติเมตร เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ ขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร  ใบคล้ายใบกาหลงหรือใบชงโคแต่มี
ขนาดใหญ่กว่ามาก    ใบที่สมบูรณ์เต็มที่ ขนาด 10 X 18 เซนติเมตร มีขนสีทองหรือสีเหลืองเหลือบสีเงินปก
คลุมทั้ งใบดอกลักษณะคล้ายดอกเสี้ ยว แต่จะเปลี่ยนเป็นสี เหลืองนวล ในเวลาต่อมาเป็นสีขาว 
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ คล้ายกลิ่นหอมดอกพิกุล ออกดอกเป็นช่อ
บานกระจายตามปลายกิ่ง  ช่อหนึ่งมีตั้งแต่ 10 ดอกขึ้นไป   ผลเป็นฝักแบนคล้ายฝักดาบ   มีขนสีน้ าตาล
แดงคล้ายก ามะหยี่  ปกคลุม เมล็ดแบนรูปโล่ห์ ใบสีทอง  มีชื่อท้องถิ่นเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “ย่านดาโอ๊”     
เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ออกดอกเกือบตลอดปี  ออกชุกระหว่างเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ ในปัจจุบัน    
มีเพียงแห่งเดียวในโลก คือ บริเวณน้ าตกบาโจ อุทยานแห่งชาติ อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส                                                         
                   3. ผ้าบาติก  หรือผ้าปาเต๊ะ  เป็นค าที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่ง  มีวิธีการท าโดยใช้เทียนปิด 
ส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ค าว่า บาติค (BATIK) หรือ 
ปาเต๊ะเดิมเป็นค าในภาษาชวา ใช้เรียกผ้าที่มีลวดลาย เป็นจุด ค าว่า “ติก”  มีความหมายว่า  เล็กน้อย หรือ จุด
เล็ก ๆ  ดังนั้น ค าว่า บาติก   จึงมีความหมายว่า  เป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆ ต่าง  ๆแหล่งก าเนิดของผ้าบาติก มี
นักวิชาการชาวยุโรปหลายคนเชื่อว่ามีขึ้นในอินเดียก่อน แล้วจึงแพร่หลายเข้าไปในอินโดนีเซีย ผ้าบาติก จึง
เป็นที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทย  การท าผ้าบาติก
ของคนไทยส่วนใหญ่จะมีโรงงานอยู่ในเขตอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส            
                       4. กระจูด  เป็นพันธุ์ไม้จ าพวก กก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaceae มีชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ว่า Lepironia articalata ซึ่งอยู่ทางเกาะมาดากัสการ์ มอริเซียส  ลังกา   สุมาตรา  แหลมมาลายู
และหมู่เกาะต่าง ๆ ในแหลมมาลายู อินโดจีนตอนริมฝั่งทะเล ฮ่องกง ก็มีเฉพาะที่ปลูกกันขึ้นเป็นส่วนมาก ไม่
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ทราบว่าถิ่นเดิมอยู่ที่ไหน ในประเทศไทยต้นกระจูดจะขึ้นตามชายหนองบึง ในบริเวณที่มีน้ าขัง และดินโคลน
ริมทะเล โดยทั่วไปอยู่ทางภาคตะวันออก และภาคใต้ บริเวณริมทะเลสาป  ดินเป็นโคลนที่เรียกว่าพรุ หรือชาว
พ้ืนเมืองภาคใต้เรียกว่า โพระ ต้นกระจูดที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็กและไม่ยาวนักโดยทั่วไป
ชาวบ้านจะน าเอาล าต้นกระจูดมาสานเสื่อปูรองนั่ง ที่เรียกว่า “เสื่อจูด” หรือ “สาดกระจูด” และ“เสื่อกระจูด” 
นอกจากนั้นยังใช้ท าใบเรือ ท าเชือกผูกมัด และใช้กันมากที่สุด คือ ท ากระสอบและเครื่องหุ้มห่อวัสดุต่างๆ 
ชาวบ้านนิยมน ากระสอบใส่เกลือ  ข้าวเปลือก  ข้าวสาร ถ่านไม้ และอ่ืนๆ  อาชีพการสานเสื่อกระจูด 
โดยมากจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ถ้าไม่มีลวดลายก็สามารถสานได้ประมาณ 1-3 ผืนต่อวัน ถ้ามีลวดลาย
หนึ่งผืนก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน จะเป็นลักษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว   
                   5. ย่านลิเภา ย่านลิเภาเป็นต้นเฟิร์นประเภทเลื้อยชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นในปุาชุ่มชื้น เช่น 
ทางภาคใต้มี 2 ชนิด คือ สีน้ าตาลและสีด า คนไทยรู้จักน าย่านลิเภามาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระเป๋า มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ แต่ได้หมดความนิยมไประยะหนึ่ง  จนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรเห็นเถาย่านลิเภาขึ้นอยู่ทั่วไปในปุาจังหวัดนราธิวาส จึงทรงฟ้ืนฟูการ
จักสานด้วยย่านลิเภาขึ้น โดยหาครูผู้มีความช านาญมาสอน ย่านลิเภาที่จะน ามาจักสาน จะต้องแก่
ได้ขนาดเมื่อเก็บมาแล้วต้องกรีดเปลือกด าๆที่หุ้มแกนข้างในออก แล้วฉีกเปลือกเป็นเส้นละเอียดน าไปขูด
กับฝากระป๋องที่เจาะรูขนาดต่างๆกัน จนเส้นย่านลิเภาเล็ก เรียบและละเอียดตามต้องการ จากนั้นจึง
น ามาสานเป็นกระเป๋าหรือสิ่งอ่ืนๆ โดยใช้หวายขั้นเป็นหุ่นรปูทรงตามต้องการ             

   9. การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 

                   เทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินงานด้านกิจการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลโดยเฉพาะตามชุมชนต่าง ๆ โดยการส่งเสริมด้านการ
ฝึกอาชีพ กีฬา  การศึกษา ศาสนา  การส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน รวมถึง
การสงเคราะห์ผู้ยากไร้  คนพิการ  คนชรา  ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลได้ด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ  เช่น  ด้านพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  สร้างงาน  สร้างอาชีพหรือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชน(เทศบาลเคลื่อนที่) โดยออกหน่วย
เทศบาลพบประชาชนจ านวน ๖ ครั้ง ตามชุมชนและโรงเรียน  ด าเนินการแจกถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ , 
ผู้สูงอายุ บริการตรวจสุขภาพ ขายสินค้าราคาถูก ผักปลอดสารพิษและให้บริการกิจกรรมต่างๆ โดย
หน่วยงานภายใน ภายนอก เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมอาชีพ ด าเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านอาชีพ ส่งเสริมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพรองรับ มีอาชีพเสริม มีงานท า มีรายได้เพ่ิมข้ึน ตลอดจนช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือคนใช้ในพระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จ านวน 9 ราย สงเคราะห์
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีประสบสาธารณภัย/ภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ จ านวน 25 ราย โครงการเข้าสุนัตหมู่  จัดพิธีเข้าสุนัตหมู่แก่เด็กก าพร้าและยากจน 
จ านวน 5๖ คน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีส าคัญทางศาสนาและช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน ชมรม มูลนิธิ
สมาคม วัด มัสยิด/มัดราเซาะห์ เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   ส่วนการให้บริการด้านสาธารณสุข 
เปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนนอกเวลาราชการ โดยให้
การรักษาโรค  ทันตกรรมรักษา การส่งเสริมสุขภาพและการปฐมพยาบาลและรักษาโรคทั่ว ๆ ไป
เบื้องต้นแก่ประชาชน 
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       จ านวน  วดั   มัสยดิ  มัดราเซาะห์  โบสถ์  กูโบร์ 
        สุสานจีน ฌาปนสถาน ศาลเจ้า/วิหาร ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                                     - วัด    จ านวน     3  แห่ง 
                                     - มัสยิด   จ านวน     9  แห่ง 
                     - มัดราเซาะห์         จ านวน   31  แห่ง 
                     - โบสถ์คริสต์  จ านวน     1  แห่ง 
                                     - กูโบร์                          จ านวน     6  แห่ง 
                                     - ฌาปนสถาน                  จ านวน     2  แห่ง 
                                     - สุสานจีน                      จ านวน     1  แห่ง 
                                     - ศาลเจ้า/วิหาร                จ านวน     4  แห่ง 
 
 

จ านวนโบสถค์ริสต์ในเขตเทศบาล 

 

ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1. คริสต์จักรนราธิวาส ถนนตรีรัตน์ 

 

จ านวนวัดในเขตเทศบาล 

 

ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1. วัดประชาภิรมย์ ถนนประชาภิรมย์ 
2. วัดบางนรา ถนนตรีรัตน์ 
3. วัดพรหมนิวาส ถนนโคกเคียน 

 

จ านวนศาลเจ้า/วิหารในเขตเทศบาล 

 

ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1. ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ ถนนผดุงอาราม 
2. ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซอยก าปงปายง 
๓. ศาลเจ้าแม่กวนอิม ถนน ณ นคร ซอย ๑๒ 
๔. วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ ถนน นรสุขอนุสรณ์ 
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จ านวนมัสยิดในเขตเทศบาล 

 

ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1. มัสยิดยามาอียาอัลยากานี ยะกัง 1 ถนนระแงมรรคา 
2. มัสยิดดารุลอิสติกลาล  (หน้ากูโบร์ยะกัง) ถนนระแงมรรคา 
3. มัสยิดดารุลคอย ยะกัง 2 ถนนยะกัง 2 
4. มัสยิดก าปงตาโก๊ะ(ดารุลซะอาดะห์) ถนนคชรัตน์ (หลังโรงเรียนเทศบาล 4) 
5. มัสยิดบูรณะ(ชุมชนก าปงตาโกะ) ถนนจาตุรงค์รัศมี (หน้าดับเพลิง) 
6. มัสยิดยุมอียะห์(มัสยิดหอนาฬิกา) ถนนพิชิตบ ารุง 
7. มัสยิดอัลนูร์(ปาทาน) ซอยปาทาน  ถนนภูผาภักดี 
8. มัสยิดประจ าจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบ ารุง 
9. มัสยิดนูรูลฮูดา(ชุมชนฮูยงตันหยง) ถนนตากใบ 

 

จ านวนมัดราเซาะห์ในเขตเทศบาล 

 

ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1 มัดราเซาะห์มะนุร์ (ก าปงบารูใน) ซอยก าปงบารู 3 
2 มัดราเซาะห์ดารุลนาอีม เกาะกาแลตาแป 
3 มัดราเซาะห์กูแบบาเดาะ ซอยมาลีพัฒนา ถนนแสงจันทร์ 
4 มัดราเซาะห์กาแลแบดา ซอยบูรณะ ถนนจาตุรงค์รัศมี 
5 มัดราเซาะห์บาโง ถนนศิริภักดี  
6 มัดราเซาะห์โต๊ะกูเวย์ ถนนจาตุรงค์รัศมี 
7 มัดราเซาะห์ดารุลอามาน (หะยีมะอีลา) ซอยพนาสณฑ์ 1 ถนนพนาสณฑ์ 
8 มัดราเซาะห์บาโงดือราฮัม ซอยเจริญกิจ 
9 มัดราเซาะห์หะยีดาวูด(ดาโต๊ะอูมา) ถนนรอฮิมพัฒนา 

10 มัดราเซาะห์ก าปงปายง ถนนก าปงปายง 
11 มัดราเซาะห์มัดยามัน ซอยเทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 
12 มัดราเซาะห์อิสลาฮ(อาเยาะซู) ถนนพิชิตบ ารุง 
13 มัดราเซาะห์หะยีเจ๊ะเดร์ ถนนสมัยอาณาจักร 
14 มัดราเซาะห์หะยีวาจิ ถนนภูผาภักด ี
15 มัดราเซาะห์อัลเราะห์มานียะห์ ถนนพิทักษ์ลิขิต(หลังตลาดสดบาเละฮิเล) 
16 มัดราเซาะห์ท่าเรือ 2000 ถนนภูผาภักด ี
17 มัดราเซาะห์อัลอินซาน ซอยโต๊ะกอดอ ถนนพิชิตบ ารุง 
18 มัดราเซาะห์อัลอิสซาน ถนนนิมิตรมงคล ชุมชนกาแลปาแย 
19 มัดราเซาะห์นูรูลยันนะห์ ถนนชายทะเล (ชุมชนชายทะเล)  
20 มัดราเซาะห์อาสาสียะห์ตูดีนียะห์ (บอเจ๊ะเล๊าะ) ถนนก าปงบารู (ข้างโรงเรียนเทศบาล 2) 
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ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

21 มัดราเซาะห์รายอบือรากัต ถนนพิชิตบ ารุง(หลังกูโบร์โต๊ะกอดอร์) 
22 มัดราเซาะห์ปะจูอาแว ซอยก าปงบารู 
23 มัดราเซาะห์คอยรียะห์(เปาะโก๊ะ) ซอยก าปงบารู (ชุมชนก าปงบารู 2) 
24 มัดราเซาะห์นูรูลอิสลาม ซอยบูรณะ ถนนจาตุรงค์รัศมี 
25 มัดราเซาะห์มูเราะห์นูรูลอิสลาม ถนนแสงจันทร์(โรงยางเก่าจือปอ) 
26 มัดราเซาะห์โต๊ะแวอาลี ถนนพิทักษ์ลิขิต 
27 มัดราเซาะห์ดารุสลาม ซอยพนาสณฑ์ 2 
28 มัดราเซาะห์ ณ นคร ถนน ณ นคร 
29 มัดราเซาะห์นูรุลยาดีด ถนนอดุลตานนท์ ซอย 6 
30 มัดราเซาะห์หมอโอ หมู่บ้านหมอโอ ถนนโคกเคียน 
31 มัดราเซาะห์อิบดูเราะห์มาน ชุมชนกาแลตาแป 

 

จ านวนกูโบร์ในเขตเทศบาล 

 

ล าดับที่ รายช่ือ สถานที่ตั้ง 

1. กูโบร์โต๊ะกอดอร์ ถนนพิชิตบ ารุง 
2.  กูโบร์โต๊ะบีแด ถนนพิชิตบ ารุง 
3. กูโบร์โต๊ะขุน ถนนวิจิตรไชยบูรณ์ 
4. กูโบร์หะยีดาโอะ ถนนพนาสณฑ์ 
5. กูโบร์ยะกัง ถนนระแงะมรรคา 
6. กูโบร์กูแบบาเดาะ ถนนแสงจันทร์ (ซอยมาลีพัฒนา) 

 

                             รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 

                                     สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ล าดับที่ รายการ จ านวนราย จ านวนเงิน 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลอื ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2557 

 4,281,110.26 

2. ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 8,005 120,197,150.00 
3. ยอดรับจ าน าท้ังสิ้น 36,006 529,379,200.00 
4. ยอดไถ่ถอนทั้งสิ้น 34,608 504,398,600.00 
5. จ าหน่ายทรัพย์หลุด 1,132 16,668,620.00 
6. รายรับท้ังสิ้น  15,107,140.66 
7. รายจ่ายทั้งสิ้น  5,511,014.51 
8. ยอดเงินกู้ค้างช าระ 

- เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสนิ 
  

69,712,870.00 
9. ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  9,496,126.15 
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10. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข              

    การบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประชาชน
สามารถรับบริการได้จากสถานพยาบาลต่างๆ  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕8  มีบุคลากรให้บริการจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๕๓ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ แบ่งเป็นชาย จ านวน ๙๔  คน 
หญิง จ านวน ๕๙๐ คน ลูกจ้างประจ า แบ่งเป็นชาย จ านวน ๓๙ คน หญิง จ านวน ๘๔ คน พนักงานราชการ 
แบ่งเป็นชาย จ านวน ๑๗ คน หญิง จ านวน ๑๗ คน และลูกจ้างชั่วคราว แบ่งเป็นชาย จ านวน  ๘๙ คน 
หญิง จ านวน  ๒๒๓ คน เปิดบริการปูองกันและรักษาโรคด้านกุมารเวชกรรม   ด้านสูติ - นารีเวช  ด้าน
เวชกรรมทั่วไป  ด้านหู คอ จมูก ตา ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ด้านศัลยกรรมทั่วไป  ด้านศัลยกรรม
ระบบประสาทด้านอายุรกรรม  ด้านโรคเลือด  ด้านจิตเวชทั่วไป จิตเวชยาเสพติด จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ด้านวัณโรค ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ด้านหืดหอบและถุงลมโปุงพองผู้ใหญ่ ด้านหืดหอบเด็ก ด้านทันตกรรม  
ฝากครรภ์ คลินิกเด็กดี  คลินิกความดันโลหิตสูง  คลินิกเด็กขาดสารอาหาร คลินิกตา และคลินิกพิเศษ
อ่ืนๆในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ  ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนภายในจังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดใกล้เคียง  
                2. สถานพยาบาลนราการแพทย์ สหคลินิก (โรงพยาบาลหมอแว)  เป็นโรงพยาบาลของ
เอกชน   ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8  มีแพทย์ และพยาบาลอยู่ประจ าให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ประกอบด้วย  แพทย์ เภสัชกร  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆจ านวน 13 คน แบ่งเป็นชาย ๓ คน 
หญิง 10 คน เปิดบริการปูองกันและรักษาโรค โดยบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคต่างๆ เช่น โรคบาดทะยัก   
พิษสุนัขบ้า ไวรัสตับอักเสบ มะเร็งเต้านม  และมะเร็งปากมดลูก และเปิดบริการรักษาโรคหู  ตา  คอ จมูก 
ผิวหนัง–ภูมิแพ้ ผ่าตัดทางหู คอ จมูก  โรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ   โรคอายุรกรรม โรคกุมารเวช (โรค
เด็ก) ผ่าตัดเล็ก เข้าสุนัต โรคทางสูติ-นารีเวช  โรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์  รับฝากครรภ์ ท าคลอด และ
ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปุวยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ค าแนะน าเรื่อง อาหารที่ควรรับประทาน เรื่องงดรับประทาน
ในแต่ละโรค ในรอบปี 255๖ มีผู้มารับบริการจ านวนทั้งสิ้น 1๕,๘๓๐  คน การรักษาโรค มีให้บริการ
ตรวจและรักษาโรคต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 สาขา ดังนี้ 
                        1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ โดย นายแพทย์แวดือราแม แวดาโอะ 
                        2. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดย นายแพทย์ราชัย  ราชมุกดา 
                        3. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคกุมารเวชศาสตร ์(โรคเด็ก) โดยแพทย์หญิงนูเรีย  พัฒนปรีชาวงศ ์                         
โรคและสาเหตุที่มาใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับ ดังนี้ 
                        1.โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
                        2.โรคหูชัน้กลางอักเสบ 
                        3.โรคกรดไหลย้อน(GERD) 
                        4.โรคไขข้ออักเสบ 
                        5.โรคภูมิแพ้ 
โรคและสาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุด ไม่มี   
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      3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน   
2 แห่ง  ได้แก่  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  ตั้งอยู่ตึกสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส  และ
คลินิกเทศบาลนอกเวลาราชการ ตั้งอยู่บริเวณถนนภูผาภักดี ตดิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นงานด้านรักษาพยาบาล
ตามโครงการบริการสาธารณสุข ด้านการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพของประชาชน ให้การรักษาโรค  
การทันตกรรม  การส่งเสริมสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกวัน ในวันและเวลาราชการ มีพยาบาล
วิชาชีพประจ าอยู่ที่ศูนย์บริการแห่งนี้   สามารถให้บริการในการรักษาโรคทั่วๆไปเบื้องต้นแก่ประชาชน  
และออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่(เทศบาลพบประชาชน) และยังมีการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดประชาภิรมย์ ชุมชนยะกัง และชุมชนสมัยอาณาจักร   
                       เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการให้บริการด้านสาธารณสุขในงานต่างๆ ดังนี้ 
                         - งานสัตวแพทย์ ออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 12 ราย  ฆ่าสุกรและ
ช าแหละ จ านวน 7,580 ตัว/ปีหรือ 20 ตัว/วัน โดยประมาณ   และได้ควบคุมปูองกันโรคระบาดที่เกิด
จากสัตว์สู่คนที่พบในสุกร- โค ที่ช าแหละ  ได้แก่  โรควัณโรค  โรคแอนแทรกซ์  โรคใบไม้ในตับ  โรคทริ ซิ
โนซิส (พยาธิ)  และอ่ืนๆ(พยาธิ)   การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้แก่สุนัข  แมว  ลิง  ก าจัดสุนัขจรจัด  ส่วนการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก จะด าเนินการตรวจเฝูาระวัง
บ้านนก (นกนางแอ่น)  สถานที่อยู่ของนกอพยพ 
          การพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์,โรงพักสัตว์และบริเวณโรงฆ่า
สัตว์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันศุกร์ และก าจัดเชื้อโรคและเฝูาระวังโรคที่มากับสัตว์ โดยพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
บริเวณโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์เดือนละ 1 ครั้ง ได้มีการตรวจสอบสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์เพ่ือคัดแยกสัตว์
ปุวย   
                     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ต่างๆ และด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและตรวจ  พร้อมระงับเหตุร าคาญ  ควบคุมการประกอบกิจการ 
ด้านสุขาภิบาล  โดยตรวจสอบ ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร  ตรวจสอบ ควบคุมสถานที่สะสม
อาหาร ส่งเสริมความรู้และพัฒนาการงานสุขาภิบาลอาหาร  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ ควบคุม
มาตรฐานตลาดสด  ตรวจสอบ ควบคุมการจัดสถานที่และการวางสิ่งของ ตรวจดูแลสุขลักษณะของ
ผู้ขายและผู้ช่วยขายล้างท าความสะอาดตลาดสด  การรักษาความสะอาดและก าจัดมูลฝอยในตลาดสด  
ตรวจอาหารสดในตลาด  ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โดยตรวจสอบ ควบคุมสถานประกอบการ รณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้ค าปรึกษา แนะน าการปูองกันอันตรายต่อ
สุขภาพ ตรวจสอบ ควบคุมการสุขาภิบาล   สุขาภิบาลโรงงานและอาชีวอนามัย  ตรวจสอบ ควบคมุอาชีวอนามัย
ในโรงงาน  รณรงค์ส่งเสริมความรู้และให้ค าแนะน า  การควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ  โดยรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ด้วยเหตุร าคาญ  ตรวจสอบและแก้ไขมลพิษและเหตุร าคาญ   กลิ่นเหม็น เสียง ละออง
สารพิษ  การเลี้ยงสัตว์  อาคาร/โรงงานและสถานประกอบการการเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมงาน
สุขาภิบาลข้อมูลข่าวสารและการจัดท าระเบียบรายงาน ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการตามเทศบัญญัติ 
แก่สถานที่จ าหน่ายอาหาร  สถานที่สะสมอาหาร  การจ าหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร  จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร การออกให้บริการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในสถานที่  การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่  จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการรับค าขอใบอนุญาตล่วงหน้า จัดท า
หนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และเผยแพร่ข่าวสารด้านการสุขาภิบาล      
 
 



 

 แผนยุทธศาสตร์ 2559-2563                                                                       หน้า 38  

 

 
งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕7 ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ด้านบริการสาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
กิจกรรมการบรกิาร จ านวน กิจกรรมการบรกิาร จ านวน 

1. ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในศูนย์ 
    บริการสาธารณสุขฯ/คลินิกเทศบาล 

10,309 คน 1.เด็กแรกเกิดทีม่ารับวัคซีน BCG - 

2. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 673 คน 2.เด็กอายุ 9 เดือนท่ีมารับวัคซีนหัด 73 คน 
3. ผูไ้ด้รับการคดักรองพบมีภาวะ   

เบาหวาน 
13 คน 3.เด็กอายุ 9 เดือนไดร้ับการตรวจฟัน 73 คน 

4. ผู้ที่พบภาวะเบาหวานไดร้ับ 
    การส่งต่อเพื่อวินิจฉัย 

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

250 คน 

5. ผูไ้ด้รับการส่งต่อไดร้ับการวินิจฉัยโดย 
    แพทย์ว่าเป็นเบาหวาน 

13 คน 5.เด็กอายุ 0- 5 ปี ที่มารับวัคซีน JE 135 คน 

6. รักษาต่อเนื่องสม่ าเสมอ 658 คน 6.เด็กอายุ 15 ปีข้ึนไปแลผู้ใหญไ่ด้รับ 
   การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
   และโรคความดันโลหติสูง 

2,016 คน 

7. ผู้ปุวยนอกปุวยด้วยโรคเบาหวาน 671 คน 7.บริการอนามัยโรงเรียน(ฉีดวัคซนี 
    และหยอดโปลิโอ ป.1 และป.6) 

5 โรงเรียน / 
28 ครั้ง / 
5,468  คน  

8. ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหติสูง 6,076 คน 8.จ านวนหมูบ่้าน,ชุมชนที่ไดร้ับการ 
    ส ารวจลูกน้ ายุงลาย 

10 ชุมชน/
10 ครั้ง 

9. ผูไ้ด้รับการคดักรองพบมีภาวะ 
    ความดันโลหติสูง 

16 คน 9.จ านวนหมูบ่้าน,ชุมชนที่ไดร้ับ 
    ทรายอะเบท 

10 ชุมชน/
10 ครั้ง 

10. ผู้ที่พบภาวะความดันโลหติสูงได้รับ 
      การส่งต่อเพื่อวินิจฉัย 

16 คน 10.เด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปีปุวยด้วยโรค 
     อุจจาระร่วงไดร้ับการรักษาด้วย 
     สารละลายน้ าตาลเกลือแร ่

108 ราย/
216 ซอง 

11. หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับการวางแผน 
      ครอบครัว 

654 คน   

12. บริการเยีย่มบ้านโรคเรื้อรัง 
 

394 คน/1,182 
ครั้ง/10 ชุมชน 

  

13. เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอดใน 
      ชุมชน 

209 คน/209 
ครั้ง/10 ชุมชน 

  

14. เฝูาระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 
      0-72 เดือน 

400 คน /1,600  
ครั้ง / 10 ชุมชน 

  

15. ออกหน่วยเคลื่อนที ่ 7 ครั้ง/287 คน   

16. นิเทศติดตามการด าเนินงานของ  
      อสม. 

51 คน/12 ครั้ง   
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               ๔. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี ๑๒.๔ จังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ในการด าเนินการ  
เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคมาลาเรียโดยตรง และมีการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีมาลาเรีย
คลินิก ตั้งอยู่ภายในศูนย์ฯ และกระจายอยู่ตามหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงต่างๆ และจะประชาสัมพันธ ์
ให้ผู้มารับบริการทราบว่า สถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาลชุมชนก็สามารถด าเนินการตรวจ
วินิจฉัย และรักษาโรคมาลาเรียได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากในอนาคตอาจหยุดให้บริการในส่วนของมาลาเรีย
คลินิก หากไม่มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เข้ามาทดแทน ในส่วนของการด าเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน  ควบคุม
โรคมาลาเรียในเชิงรับและเชิงรุก ในเชิงรับมีมาลาเรียคลินิกเป็นสถานบริการกระจายตามพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
แพร่โรคมาลาเรีย จ านวน ๓ แห่ง คือ มาลาเรียคลินิกสุคิริน อ าเภอสุคิริน  มาลาเรียคลินิกเมืองนราธิวาส  
อ าเภอเมืองนราธิวาส และมาลาเรียคลินิกศรีสาคร  
                ในอนาคตจะมีการเปิดบริการของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาล 
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

11. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

        และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                 
                      ปัจจุบันพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประสบปัญหาในด้านเหตุการณ์ความไม่สงบที่
เป็นปัญหาใหญ่ รองลงมาปัญหาด้านยาเสพติด ที่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการลักขโมยการฉกชิงวิ่งราว และ
อาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมา ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สร้างความหวาดระแวงและความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นแก่
ประชาชนในพ้ืนที ่ ในการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความเอา
จริงเอาจังของทุกภาครัฐ  ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ร่วมทั้งการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
อาทิเช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , การระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมไป
ถึงการปูองกันและระงับเหตุร้าย                                                                                                    
   

อัตราก าลังเครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

  1. พนักงานเทศบาล          จ านวน  6  อัตรา 
  2. ลูกจ้างประจ า    จ านวน  1  อัตรา 
  3. พนักงานจ้าง     
      3.1 พนักงานดับเพลิง   จ านวน         47  อัตรา 
      3.2 นายท้ายเรือดับเพลิง  จ านวน  1  อัตรา 
      3.3 พนักงานวิทยุ   จ านวน  3  อัตรา 
  4. รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ าในตัว จ านวน  4  คัน 
  5. รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  จ านวน  3  คัน 
  6. รถยนต์บันไดเลื่อนอัตโนมัติ  จ านวน  1  คัน 
  7. รถยนต์กระบะตรวจการณ์  จ านวน  2  คัน 
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  8. รถยนต์กู้ภัย    จ านวน      2  คัน 
  9. รถยนต์กระเช้า   จ านวน      1  คัน 
  10. เครื่องสูบน้ าดับเพลิงแบบหาบหาม จ านวน      2  เครื่อง 
  11. เครื่องสูบน้ าแบบลากจูง  จ านวน    10  เครื่อง 
  12. เครื่องสูบน้ าแบบหิ้ว   จ านวน    21  เครื่อง 
  13. เรือท้องแบนพร้อมเครื่อง  จ านวน      1  ล า    
  14. วิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถ่ีชนิดมือถือและติดตั้งยวดยานประจ าสถานี แบ่งเป็น 
                                    - ชนิดมือถือ                     จ านวน    ๓๐  เครื่อง 
                                    - ติดตั้งยวดยานประจ ารถ     จ านวน      ๓  ชุด 
                                      - ติดตั้งยวดยานประจ าสถานี จ านวน      ๑  ชุด 
 

   12. การเมืองการบริหาร 

                     เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีพื้นท่ี  7.5 ตารางกิโลเมตร  มีชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน  
35 ชุมชน  องค์กรของเทศบาลประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2  ส่วน คือ                   
              1. สภาเทศบาล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
จ านวน  18  คน  ท าหน้าที่นิติบัญญัติ  และควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี มีวาระในการด ารง
ต าแหน่ง ๔ ปี  แบ่งเป็น  ๓ เขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 

                                เขตที่ ๑  
               ๑.นายนัซรุสดีน  มะเซ็ง               ๒.นายมะรอนิง    มะยิ  
                ๓.นายนาวา      ยีดิง                  ๔.นายดิเรก        ยา      
                ๕.นายเจะอูมา   เจะมุ                 ๖.นายมะตอฮา    ดอเล๊าะ    
 
               เขตที่ ๒ 

                ๑.นายไพโรจน์    นิยมเดช            ๒.นายอานนท์     โสตติมานนท์ 
                ๓.นายโอภาส     อิสระนรากุล       ๔.นางสมพร            แปูนคง (ประธานสภาเทศบาล) 
                ๕.นายสมาน      รอนิง                ๖.นายสยาม       มงคลรัตน์ 
 

                เขตที่ ๓ 

                ๑.นายสูไฮมี         มะรอดิง          ๒.นายชนินทร์    ลาภชิตาภรณ์ 
                ๓.นายแวมะโซ      แวดาโอะ         ๔.นายฤทธิไกร   จันทร์เจริญ 
                ๕.นายอับดุลอาซิส  มะ                ๖.นายอามิง       บินนิแว 
 
               2. นายกเทศมนตรี  จ านวน 1 คน  และมีรองนายกเทศมนตรี   ที่มาจากการแต่งตั้ง

ของนายกเทศมนตรี  จ านวน  3   คน  ซึ่งนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการ 
ด ารงต าแหน่ง  4  ปี ท าหน้าที่บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส คือ 
                          ๑.นายธนาวิทย์      ไชยานุพงศ์       นายกเทศมนตรี 
                          ๒.นายอุดม           เด่นสันติกุล      รองนายกเทศมนตรี 
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                          ๓.นายนิยิ             นิเลาะ            รองนายกเทศมนตรี 
                          ๔.นายชุมสาย        เทพลิบ           รองนายกเทศมนตรี 
                          ๕.นายสาการียา      นิแวร์             เลขานุการนายกเทศมนตรี 
                          6.นายอาฮะมะ       ดุลยานันต์       เลขานุการนายกเทศมนตรี 
                          7.นายวัฒนะ         วัฑฒนายน       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                           

 ส่วนราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส    มีดังนี้ 
 1. ส านักปลัดเทศบาล     2. ส านักการศึกษา                       3. ส านักการช่าง 

           4. กองคลัง    5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    6. กองวิชาการและแผนงาน 
           7. กองสวัสดิการสังคม    8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน          9. สถานธนานุบาล 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรของเทศบาล 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

หน่วยงาน ระดับ (ซี) ของพนักงานเทศบาล รวม ลูกจ้าง รวม สถาน 

ธนานุ
บาล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 คศ. 

1-4 

ประจ า พนักงาน 

   จา้ง 

ผู้บริหาร - - - - - - - ๑ 2 - ๓ - -   -  
ส านักปลัดเทศบาล - - - 2 10 3 ๔ 1 - - ๒๐ 5 ๘0 ๘5  
กองคลัง - - -  - ๒ 7 ๔ 1 - - 14 ๗ 15 22  

ส านักการช่าง - - - - 2 3 11 4 2 - 22 32 66 98  

กองสาธารณสุขฯ - - - - - 6 ๗ 2 - - 15 20 131 1๕1  

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

- - - - 2 ๒ 4 3 - - 11 1 5 6  

ส านักการศึกษา - - - 1 1 4 3 ๒ 1 2 ๑4 1 44 ๔5  
กองสวัสดิการ
สังคม 

- - 1 1 2 2 1 1 - - ๖ - 6 6  

รวม - - 1 4 ๑9 ๒๘ 34 15 5 2 1๐5 66 347 ๔13 ๖ 

หมายเหตุ ไม่รวมครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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โครงสร้างเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สถานธนานุบาล ปลัดเทศบาล 
          (นกับริหารงานเทศบาล ๙) 

รองปลัดเทศบาล 
(นกับรหิารงานเทศบาล ๙ ) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘ )                                             

กองคลัง 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘ ) 

ส านักการช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๙) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๘) 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘  ) 

ส านักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา๙) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ๘ ) 

๑.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   ๑.๑ งานธรุการ 
    ๑.๒ งานกิจการสภาเทศบาล 
    ๑.๓ งานกิจการขนสง่ 
๒.ฝ่ายอ านวยการ 
   ๒.๑ งานการเจา้หนา้ที่ 
   ๒.๒ งานสง่เสริมการท่องเที่ยว 
๓.ฝ่ายปกครอง 
   ๓.๑ งานป้องกนัและบรรเทา 
          สาธารณภยั 
   ๓.๒ งานรกัษาความสงบ 
   ๓.๓ งานทะเบียบราษฎรและบตัรฯ 

๑.งานธุรการ 
๒.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   ๒.๑ งานบริหารงานคลงั 
   ๒.๒ งานพสัดแุละทรพัยส์ิน 
   ๒.๓ งานสถิตกิารคลงั 
   ๒.๔ งานการเงินและบญัชี 
๓.ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที ่
   ภาษ ี 
    ๓.๑ งานพฒันารายได ้
    ๓.๒ งานผลประโยชนแ์ละกิจการ 
          พาณิชย ์
๔.ฝ่านแผนทีภ่าษีทะเบยีนทรัพยส์ิน 
    ๔.๑ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
            ทรพัยส์ิน 
    ๔.๒  งานบริการขอ้มลูแผนที่ภาษี 
             และทะเบียนทรพัยส์ิน 
     

๑.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๑ งานธรุการ 
๒.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   และผังเมือง 
    ๒.๑ ฝ่ายควบคมุการก่อสรา้ง  
          ๑)งานวิศวกรรม 
          ๒)งานสถาปัตยกรรม 
       ๒.๒ /ฝ่านควบคมุอาคารและผงัเมือง 
          ๑)งานควบคมุอาคาร 
          ๒)งานผงัเมือง  
๓.ส่วนการโยธา 
    ๓.๑ ฝ่ายสาธารณปูโภค 
          ๑)งานสาธารณปูโภค 
          ๒)งานสถานที่และการ 
             ไฟฟ้าสาธารณะ 
          ๓)งานสวนสาธารณะ 
          ๔)งานก าจดัมลูฝอยและสิ่ง 
             ปฏิกลู 
          ๕)งานควบคมุและตรวจสอบ 
             บ าบดัน า้เสีย 
          ๖)งานศนูยเ์ครื่องจกัรกล 
          ๗)งานวิศวกรรมจราจร 

๑.งานธุรการ 
  1.1 งานธุรการ 
๒.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
    ๒.๑ งานสขุาภิบาลอนามยัและ 
          สิ่งแวดลอ้ม 
    ๒.๒ งานวางแผนสาธารณสขุ 
    ๒.๓ งานรกัษาความสะอาด     
    ๒.๔ งานทนัตสาธารณสขุ 
    ๒.๕ งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 
    ๒.๖ งานเภสชักรรม 
๓.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
    ๓.๑ งานเผยแพรแ่ละฝึกอบรม 
    ๓.๒ งานสง่เสริมสขุภาพ 
    ๓.๓ งานสตัวแพทย ์
    ๓.๔ งานป้องกนัและควบคมุโรค 
           ติดตอ่ 
   ๓.๕ งานป้องกนัและบ าบดั 
          ยาเสพติด 

      

๑.งานธุรการ 
๒.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   ๒.๑ งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
    ๒.๒ งานจดัท างบประมาณ 
๓.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 
   ๓.๑ งานเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
   ๓.๒  งานบริการขอ้มลูข่าวสาร 
๔..งานรบัเรื่องราวรอ้งทกุข ์
๕. งานนิติกรรมสัญญา 
๖. งานตราเทศบัญญัติทีม่ิใช่ 
    งบประมาณประจ าปี 

     

๑.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
    ๑.๑ งานแผนและโครงการ 
     ๑.๒  งานระบบสารสนเทศ 
     ๑.๓  งานงบประมาณ 
     ๑.๔ งานธุรการ 
 ๒.ส่วนบริหารการศึกษา 
     ๒.๑ ฝ่ายการเจา้หนา้ที่ 
       ๑) งานการเจา้หนา้ที่ 
       ๒) งานวางแผนบคุคลและ 
           ทะเบียนประวตัิ 
      ๒.๒ ฝ่ายกิจการโรงรยีนและวิชาการ 
         ๑) งานการศึกษาปฐมวัย 
         ๒) งานโรงเรยีนน 
         ๓)งานสง่เสรมิคุณภาพและ 
             มาตรฐานหลกัสตูร 
         ๔)งานพฒันาสื่อเทคโนโลยีและ 
             นวัตกรรมทางการศกึษา 
๓.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรม 
       ๓.๑ ฝ่ายา กิจกรรม เด็กและเยาวชน 
           ๑)งานการศึกษานอกระบบและ 
               ตามอัธยาศยั 
            ๒)งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
            ๓)งานหอ้งสมุด พิพิธภัณฑแ์ละ 
                เครอืข่ายทางการศกึษา 
            ๔)งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
            ๕)งานกีฬาและนันทนาการ 
           ๖).งานกิจการศาสนา 
             ๗)งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.หน่วยศึกษานิเทศน ์
 ๕.โรงเรียน 

๑.งานธุรการ 
๒.ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
   ๒.๑ งานสงัคมสงเคราะห ์
   ๒.๒ งานสวสัดิการเดก็ เยาวชนและ 
         กิจการสตรีและคนชรา 
๓.ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
   ๓.๑ งานพฒันาศกัยภาพชมุชน 
    ๓.๒ งานพฒันาอาชีพ –  
            ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นกับรหิารงานเทศบาล๘ ) 

แผนภมูิโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการตามแผนอตัราก าลงั ๓ ปี 
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สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1.  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) 
     ที่ตั้ง  อยู่บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตรงข้ามส านักงานทางหลวงชนบท 
     เนื้อที ่ 85 ไร่ สถานที่หลัก ๆ คือ  
       1.  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
            2.  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
           3.  อาคารโรงยิม 
  4.  อาคารและสนามเทนนิส 
  5.  อาคารห้องน้ า-ห้องส้วม 4 หลัง 
  6.  อาคารห้องท างานและห้องเก็บวัสดุในเรือนเพาะช า 
  7.  อาคารเรือนเพาะช า จ านวน 3 หลัง 
  8.  เครื่องสูบน้ าติดตั้งประจ าที่ จ านวน 1 เครื่อง 
  9.  อาคารเก็บพัสดุงานสถานที่ 
  10. ศาลาที่นั่งพักผ่อน จ านวน 2 หลัง 
  11. บริเวณสระน้ าที่ปล่อยปลาเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม จ านวน 3 สระ 
  12. กังหันน้ าชัยพัฒนา 1 เครื่อง 
  13. น้ าพุ 1 ชุด 

2.  สวนสาธารณะหาดนราทัศน์ 
     ที่ตั้ง  อยู่บริเวณหาดนราทัศน์ ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 
     เนื้อที ่รวมประมาณ 260 ไร่  สถานที่หลัก ๆ คือ 
             1.  บริเวณสวนหยอ่มทั้งหมด จ านวน 8 สวน 
             2.  อาคารปูอมยาม และศาลาที่พักผ่อน 
              3.  อาคารศาลากลางน้ า 
    4.  อาคารบ้านพัก  จ านวน 1 หลัง 
    5.  อาคารร้านค้า  30 คูหา 
    6.  ลานจ าหน่ายสินค้า 1 แห่ง 

           3.  สวนพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 
     ที่ตั้ง อยู่บริเวณถนนภูผาภักดี  ต าบลบางนาค  อ าเภอเมืองนราธิวาส 

      เนื้อที่รวมประมาณ  7 ไร่  สถานที่หลัก ๆ คือ  
    1.  อาคารพลับพลาที่ประทับ  1 หลัง 
    2.  อาคาห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 
    3.  อาคารเก็บถังน้ า และเครื่องสูบน้ า 1 หลัง 
    4.  สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมด 
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4.  สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
   ที่อยู่ บริเวณถนนภูผาภักดี ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 

    เนื้อที่ รวมประมาณ 8.5 ไร่  สถานที่หลัก ๆ คือ 

  1.  อาคารส าหรับจ าหน่ายสินค้า    จ านวน 1 หลัง 
  2.  อาคารห้องน้ า-ห้องส้วม  จ านวน 1 หลัง 
  3.  ศาลาที่นั่งพักผ่อน             จ านวน 2 หลัง 
  4.  โคมที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ า   จ านวน 4 โคม 
  
 
 

 

                                   สะพานลอยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                                ๑.  สะพานลอยหน้าโรงเรียนนราสิกขาลัย 
                                      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.20 เมตร สูง 6.50 เมตร 
                                 ๒. สะพานลอยเยื้อง ISUZU อีซูซุ สุดเขตเทศบาล 
                                      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.40 เมตร สูง 6.60 เมตร 
 
 
 

ซุ้มสะพานลอย 

 

     1. ซุ้มสะพานลอยเทิดพระเกียรติฯ หน้าโรงเรียน 
         ความยาว 20.00 เมตร  จ านวน 1 ชุด 
     2. ซุ้มสะพานลอยเทิดพระเกียรติฯ  หน้าบริษัท อีซูซุ 
          ความยาว 50.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 
     3. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ กรอบไฟเบอร์กลาส บริเวณถนนโคกเคียน 
         ความยาว 13.50 เมตร  ความสูง 5 เมตร  จ านวน 1 ชุด 
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                                                                    สัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล 
 

 
 
            

ล าดับที่ ชื่อ สถานที่ตั้ง 

1 สี่แยกจาตุรงค์รัศมี ถนนสถิตรายา  ตัด  ถนนจาตุรงค์รัศมี 

2 สี่แยกประชาภิรมย์ ถนนระแงะมรรคา  ตัด ถนนประชาภิรมย์และถนนคชรัตน์ 

3 สี่แยกสถิตย์รายา ถนนระแงะมรรคา  ตัด ถนนสถิตรายา  และถนนไตรภพ 

4 สามแยกพิชิตบ ารุง ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตัด  ถนนพิชิตบ ารุง 

5 สี่แยกผดุงอาราม ถนนพิชิตบ ารุง  ตัด  ถนนผดุงอาราม 

6 สี่แยกวรคามพิพิธ ถนนพิชิตบ ารุง  ตัด  ถนนวรคามพิพิธ 

7 สี่แยกจ ารูญนรา ถนนพิชิตบ ารุง  ตัด  ถนนจ ารญูนรา  และถนนวิจติรไชยบูลย ์

8 ห้าแยกโสภาพิสัย ถนนพิชิตบ ารุง  ตัด  ถนนโสภาพิสัย  และถนนโคกเคียน 

9 สี่แยก  ณ นคร ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตัด  ถนน ณ นคร 

10 สี่แยกก าปงบารู ถนนพิชิตบ ารุง  ตัด   ถนนนิมิตมงคล  และ ซอยก าปงบารู 

11 สี่แยกเสด็จ ถนนภูผาภักดี  ตัด  ถนนจ ารูญนรา 

12 สี่แยกซูซูกิ ถนนภูผาภักดี  ตัด  ถนน  วิจติรไชยบูลย์ 
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         สัญญาณไฟกะพรบิภายในเขตเทศบาล 
 

ล าดับที่ ชื่อ สถานที่ติดตั้ง 
1 สามแยกนิมิตรมงคล ถนนภูผาภักดีตัดถนนนิมิตรมงคล 
2 สี่แยกพิทักษ์ลขิิต ถนนภูผาภักดีตัดถนนพิทักษ์ลขิิต 
3 สี่แยกสมัยอาณาจักร ถนนภูผาภักดีตัดถนนสมัยอาณาจักร 
4 สีแ่ยกโสภาพิสัย ถนนภูผาภักดีตัดถนนโสภาพิสัย 
5 สี่แยกท่าพระยาสาย ถนนภูผาภักดีตัดถนนวรคามพิพิธ 
6 หนา้พลับพลาที่ประทับ ถนนภูผาภักดีตัดถนนผดุงอาราม 
7 หนา้โรงเรียนเทศบาล  6 ถนนโคกเคียน 
8 หนา้วัดบางนรา ถนนตรีรัตนต์ัดถนนสุขเกษม 
9 สามแยกหน้าโรงเรียนอัตตัรกียะหฯ์ ถนนตรีรัตนต์ัดถนนวิจิตรไชยบูลย์ 
10 สี่แยกวัชรบี ารุง ถนนประชาพัฒนาตัดถนน  ณ นคร 
11 สี่แยกนรสุขอนุสรณ์ ถนนนรสุขอนุสรณ์ตัดถนน  ณ นคร 
12 สามแยกวอสเบียน ถนนวอสเบียนตัดถนนประชาภริมย์ 
13 หนา้ศูนย์เครื่องจักรกล ถนนจาตุรงค์รัศมี 
14 หนา้โรงเรียนเทศบาล  3 ถนนระแงะมรรคา 
15 หนา้มัสยิดยะกัง ถนนระแงะมรรคา 
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ที ่ ชื่อถนน 

รายละเอียดขอ้มูลถนนในเขตเทศบาล 
จุดสิน้สดุ ประเภท ขนาดของถนน จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
1 ถนนภูผาภักดี แอสฟัลท์ติคฯ 12.00 1,910 สามแยกบ้านรองผู้ว่าฯ หัวถนนนิมิตรมงคล 

2 ถนนพิชิตบ ารุง แอสฟัลท์ติคฯ    16.00     2,219  หน้าเรือนจ า หัวสะพานปรีดา 

3 ถนนสุริยะประดิษฐ์ แอสฟัลท์ติคฯ    25.00     2,0๒0  สามแยกบ้านรองผู้ว่าฯ สุดเขตเทศบาล 

4 ถนนระแงะมรรคา แอสฟัลท์ติคฯ    25.00     3,100  สามแยกบ้านรองผู้ว่าฯ สุดเขตเทศบาล(ยะกัง) 

5 ถนนโสภาพิสัย แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        296  ห้าแยกถนนโคกเคียน สามแยกถนนภูผาภักดี 

6 ถนนจ ารูญนรา แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        264  สี่แยกจ ารูญนรา สี่แยกเสด็จ 

7 ถนนโคกเคียน แอสฟัลท์ติคฯ    12.00     1,130  ห้าแยกถนนพิชิตบ ารุง สุดเขตเทศบาล 

8 ถนนเจริญพงศ์ แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        432  สี่แยกจ ารูญนรา ห้วถนนดาราวัฒน์ 

9 ถนนสถิตย์รายา แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        392  สี่แยกถนนตากใบ สี่แยกถนนจาตุรงค์รัศมี 

10 ถนนจิตรปฏิมา แอสฟัลท์ติคฯ    10.00        280  สามแยกถนนพิชิตบ ารุง สี่แยกตรอกมัสยิดปาทาน 

11 ถนนด่านภาษี แอสฟัลท์ติคฯ 4.50       119  สี่แยกถนนภูผาภักดี ลงแม่น้ า 

12 ถนนหาดนราทัศน์ แอสฟัลท์ติคฯ 5.00    2,200  หัวสะพานปรีดา วนกลับในหาดนราทัศน์ 

13 ถนนตากใบ แอสฟัลท์ติคฯ    12.00     1,0๔๕  สามแยกถนนแสงจันทร์ สะพานแม่น้ าบางนรา 

14 ถนนวรคามพิพิธ แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        550  ถนนภูผาภักดี หัวถนนตรีรัตน์(วัดบางนรา) 

15 ถนนพิทักษ์ลิขิต แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        298  สามแยกถนนพิชิตบ ารุง สี่แยกถนนภูผาภักดี 

16 ถนนละม้ายอุทิศ ค.ส.ล.    12.00        880  สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สุดเขตเทศบาล 

17 ถนนนิมิตรมงคล แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        259  สี่แยกถนนพิชิตบ ารุง ถนนภูผาภักดี 

18 ถนนตรีรัตน์ แอสฟัลท์ติคฯ   12.00           320  สามแยกถนนวิจิตรไชยบูรณ ์ สามแยกซอยสุขเกษม 
19 ถนนจาตุรงค์รัศมี แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        560  สี่แยกถนนภูผาภักดี ถนนตากใบ 

20 ถนนสมัยอาณาจักร แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        262  สามแยกถนนพิชิตบ ารุง สี่แยกถนนภูผาภักดี 

21 ถนนผดุงอาราม แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        510  สามแยกหน้าพลับพลา สี่แยกถนนพิพิธคีรี  1 

22 ถนนพนาสณฑ์ แอสฟัลท์ติคฯ    12.00     1,255  สามแยกถนนตรีรัตน์ สุดเขต 

23 ถนนพนาสณฑ์  1 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       939  ซอยสุขเกษม ถนนพนาสณฑ์ 

24 ถนนพนาสณฑ์  2 แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       293  สามแยกถนนพนาสณฑ์ สุดหมู่บ้าน 

25 ถนนพนาสณฑ์ 3 แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       483  สามถนนพนาสณฑ์ เชื่อมต่อถนนอดุลตานนท์ 7 

26 ถนนพิพิธคีรี แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        160  สี่แยกถนนประชาสงเคราะห ์ ด้านข้างหอสมุด 
27 ถนนพิพิธคีรี  2 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        120  สามแยกถนนผดุงอาราม สามแยกถนนประชาสงเคราะห์ 

28 ถนนประชาสงเคราะห ์ ค.ส.ล.    12.00        360  หลังศาลฯ หลังสนามกีฬาเทศบาล 

29 ถนนนราภิรมย์                                          แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        331  หน้า  กกต.  จังหวัด ถนนสุริยะประดิษฐ์ 
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ที ่ ชื่อถนน 

รายละเอียดขอ้มูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิน้สดุ 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
30 ถนนชาญอุทิศ ค.ส.ล.    12.00        730  สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ ์ สุดเขต 

31 ถนนดาราวัฒน์ แอสฟัลท์ติคฯ    12.00        165  ถนนเจริญพงศ์ สามแยกถนนพนาสณฑ์ 

32 ถนนประชาพิรมย์ แอสฟัลท์ติคฯ    10.00        749  สี่แยกถนนระแงะมรรคา ถนนวอสเบียน 

33 ถนนนรสุขอนุสรณ์ แอสฟัลท์ติคฯ    10.00        582  ถนนวอสเบียน สามแยกถนน ณ นคร 

34 ถนนแสงจันทร์ แอสฟัลท์ติคฯ    10.00     2,080  สามแยกถนนจาตุรงค์รัศมี ถนนยะกัง 2 

35 ถนนวอสเบียน แอสฟัลท์ติคฯ    10.00        530  ถนนหน้า  ร.ร.เทศบาล  5 สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ ์

36 ถนนประชาพัฒนา แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        958  สามแยกถนนระแงะมรรคา สี่แยกถนน  ณ นคร 

37 ถนนประชาพัฒนา  1 แอสฟัลท์ติคฯ 8.00       190  แยกถนนประชาพัฒนา ถนน  ณ นคร 

38 ถนนก าปงบารู แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        270  สามแยกถนนพิชิตบ ารุง สุดเขต 

39 ถนนสุขเกษม แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        390  สามแยกถนนตรีรัตน์ ถนนพนาสณฑ์ 1 

40 ถนนสุขเกษม 1 แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       140  สามแยกถนนสุขเกษม สามแยกเข้าหมู่บ้าน 

41 ถนนราชพัสดุ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        125  สามแยกถนนพิชิตบ ารุง สามแยกถนนนราชัยศรี 

42 ถนนร่วมอุทิศ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        800  สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ ์ สุดเขต 

43 ถนนคชรัตน์ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        720  สี่แยกถนนระแงะมรรคา สามแยกถนนแสงจันทร์ 

44 ถนนรัตนวิณิชย์ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        765  สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ ์ สามแยกถนนระแงะมรรคา 

45 ถนนนราชัยศรี แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        225  สามแยกถนนวรคามพิพิธ สามแยกถนนผดุงอาราม 

46 ถนนอดุลย์ตานนท์  1 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        380  หลังสนามกีฬาเทศบาล ถนนอดุลย์ตานนท์ 

47 ถนนอดุลย์ตานนท์  2 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        180  สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์ ถนนอดุลย์ตานนท์  4 

48 ถนนอดุลย์ตานนท์  3 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        300  สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  2 สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  5 

49 ถนนอดุลย์ตานนท์  4 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        250  ถนนอดุลย์ตานนท์  2 สี่แยกถนนอดุลย์ตานนท์  5 

50 ถนนอดุล์ตานนท์  5 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        100  สี่แยกถนนอดุลย์ตานนท์  4 สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  6 

51 ถนนอดุลย์ตานนท์  6 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        395  สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  5 สุดเขตเทศบาล 

52 ถนนอดุลย์ตานนท์  7 แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        400  สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์  6 สุดเขตเทศบาล  

53 ถนนศรีสุรัตน์ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        440  สามแยกถนนสุริยะประดิษฐ์ ถนนรื่นฤดี 

54 ถนนไตรภพ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        500  ถนนรื่นฤดี สี่แยกถนนตากใบ 

55 ซอยอาราม ค.ส.ล.       6.00        513  สามแยกซอยสุขเกษม สามแยกถนนอดุลย์ตานนท์ 

56 ถนนธรรมวิถี แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        172  สามแยกถนนรัตนวิณิชย์ สามแยกถนนประชาภริมย ์

57 ซอยต้นครองจันทร์ แอสฟัลท์ติคฯ 3.50       150  ตรงข้ามแขวงการทางฯ สิ้นสุดความยาวถนน 

58 ถนนประชาอุทิศ แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       460  สามแยกถนนระแงะมรรคา วัดประชาภิรมย์ 



 

             แผนยุทธศาสตร์ ๒๕5๙ – ๒๕๖๓                                                                หน้า 49 

 

 
ที ่ ชื่อถนน 

รายละเอียดขอ้มูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิน้สดุ 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
59 ถนนประชาบ ารุง แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       325  สามแยกถนนระแงะมรรคา ซอยภูมี 

60 ซอยไมตรีจิต ค.ส.ล. 5.00       185  สามแยกถนนระแงะมรรคา สามแยกถนนไตรภพ 

61 ถนนศิริภักดี แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       570  สามแยกถนนระแงะมรรคา สามแยกถนนจาตุรงค์รัศม ี

62 ซอยร่วมจิตร แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       490  สามแยกซอยสุขเกษม ซอยวีระพัฒนา 

63 ซอยสันติโชติ แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       166  สามแยกถนนระแงะมรรคา สุดหมู่บ้าน 

64 ซอยทิพย์วารี แอสฟัลท์ติคฯ 4.00    2,000  สามแยกถนนศรีสุรัตน์ สามแยกถนนไตรภพ 

65 ถนนรัญตะเสวี แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       460  สามแยกถนนจาตุรงค์รัศมี สามแยกถนนศิริภักดี 

66 ถนนรอฮิมพัฒนา แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       370  สามแยกถนนโคกเคียน ถนนพนาสณฑ์ 

67 ถนนรอฮิมพัฒนา  1 แอสฟัลท์ติคฯ 2.00 0.045 แยกถนนก าปงบายง สิ้นสุดความยาวถนน 

68 ถนนรอฮิมพัฒนา  2 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00 0.110 แยกถนนก าปงบายง สิ้นสุดซอยเทศบาล 6 

69 ถนนรอฮิมพัฒนา  3 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00          60  แยกถนนก าปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

70 ถนนรอฮิมพัฒนา  4 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       260  แยกถนนก าปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

71 ถนนรอฮิมพัฒนา  5 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00          70  แยกถนนก าปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

72 ถนนรอฮิมพัฒนา  6 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       105  แยกถนนก าปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

73 ถนนรอฮิมพัฒนา  7 แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       100  แยกถนนก าปงปายง สิ้นสุดความยาวถนน 

74 ซอยอุ้มมี (โคกเคียน) แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       200  สามแยกถนนโคกเคียน สุดหมู่บ้าน 

75 ตรอกอารมย์ แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       237  แยกถนนโคกเคียน เข้าชุมชน 

76 ซอยร่วมจิตร แอสฟัลท์ติคฯ 5.00       160  ถนนประชาภิรมย์ ถนนประชาอุทิศ 

77 ซอยพานิชวิทย์ แอสฟัลท์ติคฯ 4.00       246  ตรงข้ามแขวงการทางฯ สิ้นสุดความยาวถนน 

     (แยกถนนสุริยะประดิษฐ์)  

78 ซอยพูลศิริ แอสฟัลท์ติคฯ 3.50       100  ตรงข้ามแขวงการทางฯ สิ้นสุดความยาวถนน 

79 ถนนประชาร่วมใจ แอสฟัลท์ติคฯ 8.00       420  แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

80 ถนนภายในศูนย์ราชการ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00     2,850  ภายในศูนย์ราชการ สิ้นสุดความยาวถนน 

81 ซอยพัทลุง ค.ส.ล. 5.00       450  แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

82 ซอยมะลิ ผิวหินคลุก 5.00       130  แยกถนนศิริไชยชาญ สิ้นสุดความยาวถนน 

83 ซอยร้านค้าหาดนราทัศน์ ลูกรัง 4.00 400 แยกจากถนนสายหลัก สิ้นสุดความยาวถนน 

     หาดนราทัศน์  
84 ซอยฮูหยงตันหยง ค.ส.ล. 4.00 300 แยกถนนสาย  4084 สิ้นสุดความยาวถนน 

     นราธิวาส - ตากใบ  
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85 ซอยภายในชุมชน 

ก าปงบารู 
หินคลุก 3.50 550 ซอยก าปงบารู สิ้นสุดความยาวถนน 

86 ซอยปรีชาพล แอสฟัลท์ติคฯ 5.00 108 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

87 ซอยปรีชาพล  1 หินคลุก 5.00 518 แยกซอยปรีชาพล สิ้นสุดความยาวถนน 

88 ซอยแยกประชาพัฒนา หินคลุก 5.00 315 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

89 ซอยด ารงค์วงศ์ แอสฟัลท์ติคฯ       6.00        300  แยกถนนนรสุขอนุสรณ์ แยกถนนประชาพัฒนา 

90 ถนนวัชรีบ ารุง 1 แอสฟัลท์ติค 6.00 0.313 แยกถนนวัชรีบ ารุง ถนน ณ นคร 16 

91 ถนนวัชรีบ ารุง 1/2 แอสฟัลท์ติค 6.00 0.260 แยกถนนวัชรีบ ารุง 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

92 ถนนวัชรีบ ารุง 1/4 แอสฟัลท์ติค 6.00 0.280 แยกถนนวัชรีบ ารุง 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

93 ถนนวัชรีบ ารุง 1/6 ดินลูกรัง 10.00 0.285 แยกถนนวัชรีบ ารุง 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

94 ถนนวัชรีบ ารุง 1/8 ลูกรัง 8.00 0.290 แยกถนนวัชรีบ ารุง 1 ถนนคันคลองชลประทาน 

95 ถนนวัชรีบ ารุง 2 ลูกรัง 6.00 0.480 แยกถนนวัชรีบ ารุง ถนนคันคลองชลประทาน 

96 ถนนซอยศาลจ้าวแม่
กวนอิม 

แอสฟัลท์ติค 6.00 0.480 แยกถนน ณ นคร ถนนวัชรีบ ารุง 

97 ถนนซอยศาลจ้าวแม่
กวนอิม 

หินคลุก 5.00 0.115 แยกซอยศาลจ้าวแม่กวนอิม ถนนคันคลองชลประทาน 

98 ถนนซอยศาลจ้าวแม่
กวนอิม 

หินคลุก 5.00 0.102 แยกซอยศาลจ้าวแม่กวนอิม ถนนคันคลองชลประทาน 

99 ถนนศิริไชยชาญ ค.ส.ล. เฉลี่ย 
4.00 – 6.00 

1.055 ต่อจากถนนแสงจันทร์ เชื่อมถนนยะกัง 2 

100 ถนนซอยร่วมอุทิศ แอสฟัลท์ติค 9.00 0.529 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

101 ถนนซอยภาคภูมิ แอสฟัลท์ติค 6.00 0.085 แยกถนนระแงะมรรคา เชื่อมถนนยะกัง 2 

102 ถนนประชาบ ารุง แอสฟัลท์ติค 4.00 0.295 แยกจากถนนระแงะมรรคา เชื่อมต่อถนนซอยอัษฏางค์ 

103 ถนนซอยอัษฏางค์ ราดยาง 4.00 0.072 แยกถนนซอยศรีสุรัตน์ เชื่อมต่อถนนประชาบ ารุง 

104 ถนนซอยรื่นฤดี แอสฟัลท์ติค 9.00 0.094 แยกถนนระแงะมรรคา เชื่อมต่อถนนไตรภพ 

105 ถนนประชานุรักษ์ แอสฟัลท์ติค 4.00 0.102 แยกถนนระแงะมรรคา เชื่อมต่อถนนซอยอัษฏางค์ 

106 ถนนซอยบือตง (ซ. พล
รักษ์) 

แอสฟัลท์ติค 4.00 0.102 แยกถนนพนาสณฑ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

107 ถนนซอยโต๊ะขุนอุทิศ แอสฟัลท์ติค 4.00 0.098 แยกถนนพนาสณฑ์ สิ้นสุดความยาวถนน  

108 ถนนยะกัง 2 แอสฟัลท์ติค 6.00 0.250 แยกถนนระแงะมรรคา ถนนแสงจันทร์ 

109 ถนนยะกัง 3 แอสฟัลท์ติค 5.00 0.235 ถนนยะกัง เชื่อมต่อถนนยะกัง 4 
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110 ถนนยะกัง 4 แอสฟัลท์ติค 5.00 0.257 ถนนยะกัง เชื่อมต่อถนนยะกัง 5 

111 ถนนยะกัง 5 แอสฟัลท์ติค 5.00 0.126 ถนนยะกัง เชื่อมต่อถนนยะกัง 6 

112 ถนนยะกัง 6 แอสฟัลท์ติค 5.00 0.311 ถนนยะกัง สิ้นสุดความยาวถนน 

113 ถนนศรสมบูรณ์ แอสฟัลท์ติค 4.50 0.215 แยกถนนสุขอนุสรณ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

114 ถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ แอสฟัลท์ติค 9.00 0.195 แยกถนนชาญอุทิศ เชื่อมถนนภายในศูนย์ราชการ 

115 ถนนซอยทองสุข ค.ส.ล. 4.50 0.240 แยกจากถนนนรสุขอนุสรณ ์ เชื่อมต่อถนนประชาพัฒนา 

116 ถนนซอยยอดด ี แอสฟัลท์ติคฯ 4.50 0.212 แยกจากถนนประชาภิรมย์ เชื่อมต่อถนนวอสเบียน 

117 ถนนซอยบุญมี ค.ส.ล.ช่วงท่ี 1
ช่วงท่ี 2 

2.80 
8.00 

0.235 
0.250 

แยกจากถนนสุริยะประดิษฐ์ เชื่อมต่อถนนประชาด ารง 

118 ถนนทาง
สาธารณประโยชน์(ข้าง
บริษัทนิสสัน) 

ค.ส.ล. 8.50 0.382 แยกจากถนนสุริยะประดิษฐ์ เชื่อมต่อถนนของศูนย์
ราชการ 

119 ถนนทาง
สาธารณประโยชน์(หลัง
บริษัทมิซูบิชิ) 

ลาดยาง 8.00 0.130 แยกจากถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

120 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ค.ส.ล. 6.00 0.080 (บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

121 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.130 (บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

122 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.130 (บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

123 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.130 (บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

124 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.150 (บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

125 ถนนทางสาธารณประโยชน์ ลูกรัง 8.00 0.325 (บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด) สิ้นสุดความยาวถนน 

126 ถนนทางสาธารณประโยชน์ 
(แยกถนนรัตนวนิช หลัง 
หจก. ประยรูพาณิชย)์ 

ค.ส.ล. 4.00 0.105 แยกถนนรัตนวนิช สิ้นสุดความยาวถนน 

127 ถนนทางสาธารณประโยชน์(แยก
ถนนรัตนวนิช) 

ลูกรัง 5.00 0.225 แยกถนนรัตนวนิช สิ้นสุดความยาวถนน 

128 ถนนประชานิมิตร แอสฟัลท์ติค 2.50 0.150 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

129 ถนนศรีเลขา แอสฟัลท์ติค 2.50 0.120 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

130 ถนนรัตนภิรมย์ แอสฟัลท์ติค 3.50 
4.00 

0.355 
1.243 

ถนนประชาภิรมย์ ถนนรัตนวนิช 

131 ถนนซอยภาคภูมิ 1 แอสฟัลท์ติค 9.00 0.100 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

132 ถนนซอยภาคภูมิ 2 แอสฟัลท์ติค 6.00 0.220 แยกถนนระแงะมรรคา 
 
 
 

สิ้นสุดความยาวถนน 
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จุดสิน้สดุ 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
133 ถนนซอยอากาศอ านวย แอสฟัลท์ติค 8.00 0.110 แยกถนนเจริญพงศ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

134 ถนนซอยจันทร์พิมพ์ แอสฟัลท์ติค 8.00 0.495 แยกถนนชาญอุทิศ สิ้นสุดความยาวถนน 

135 ถนนซอยมาลีพัฒนา แอสฟัลท์ติค 8.00 0.314 แยกถนนแสงจันทร์ สิ้นสุดความยาวถนน 

136 ถนนซอยบาโงดือ 
ราฮัม (เจริญกิจ) 

แอสฟัลท์ติค 5.00 0.345 แยกถนนพนาสณฑ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

137 ถนนซอยเสริมสง่า แอสฟัลท์ติค 5.00 0.125 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

138 ถนนซอยทิพย์กาญจนา ค.ส.ล. 4.00 0.440 แยกถนนโคกเคียน ถนนรอฮิมพัฒนา  

139 ถนนซอยเทศบาล 4 แอสฟัลท์ติค 4.00 0.260 แยกถนนแสงจันทร์ สิ้นสุดความยาวถนน 

140 ซอยเทศบาล 4/1 ค.ส.ล. 4.00 0.366 แยกถนนคชรัตร์ ถนนแสงจันทร์ 

141 ซอยเทศบาล 4/2 ค.ส.ล. 6.00 1.615 แยกซอยเทศบาล4/1 สิ้นสุดความยาวถนน 

142 ถนนซอยศิริอนุรักษ์ ค.ส.ล. 2.00 0.230 แยกถนนภูผาภักดี ถนนพิทักษ์ลิขิต 

143 ถนนซอยเทศบาล 6 ค.ส.ล. 4.00 0.880 แยกถนนโคกเคียน ถนนรอฮิมพัฒนา 4 

144 ถนนซอยพระพิทักษ์
ประชากิจ 

ค.ส.ล. 4.00 0.150 แยกถนนภูผาภักดี สิ้นสุดความยาวถนน 

145 ถนนซอยจันทร์เกษม แอสฟัลท์ติค 4.00 0.275 แยกถนนโคกเคียน สิ้นสุดความยาวถนน 

146 ถนนซอยไทยจ านงค์ แอสฟัลท์ติค 4.00 0.115 แยกถนนระแงะมรรคา สิ้นสุดความยาวถนน 

147 ถนนซอยคลองช้าง แอสฟัลท์ติค 3.00 0.210 แยกถนนพิชิตบ ารุง ถนนภูผาภักดี 

148 ตรอกบูรณะ ค.ส.ล. 5.00 0.203 แยกถนนจาตุรงค์รัศมี ถนนภูผาภักดี 

149 ซอยเชื่อมรัญตะเสวี –
หลังวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส 

ค.ส.ล. 3.00 0.288 แยกซอยรัญตะเสวี หลังวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส 

150 ซอยวีระพัฒนา แอสฟัลท์ติค 5.00 0.330 แยกถนนอดุลย์ตานนท์ 7 ซอยร่วมจิตร 

151 ถนนสาธารณประโยชน์ ค.ส.ล. 6.00 0.400 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ ซอยเฉลิมพระเกยีรติ (ร. 5) 

152 ตรอกสมัยเชื่อมตรอกพิธาน ค.ส.ล. 1.00 0.150 ตรอกสมัย สิ้นสุดความยาวถนน 

153 ซอยโต๊ะกอดอ ค.ส.ล. 4.50 0.098 แยกถนนพิชิตบ ารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

154 ซอยมัสยิดกือปง ค.ส.ล. 1.00 0.138 แยกถนนคชรัตร์ สิ้นสุดความยาวถนน 

155 ตรอกวิจิตร ค.ส.ล. 0.85 0.090 แยกถนนภูผาภักดี สิ้นสุดความยาวถนน 

156 ถนนแยกสุริยะประดิษฐ์ 
- สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ 
 
 
 

ค.ส.ล. 5.00 0.390 แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ เชื่อมถนนภายใน
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ 
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ที ่ ชื่อถนน 
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ขนาดของถนน 
จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
157 ถนน ณ นคร แอสฟัลท์ติค 10.00 2.550 แยกถนนระแงะมรรคา แยกถนนสุริยะประดิษฐ์ 

158 ถนน ณ นคร ซอย 1 ลูกรัง 5.00 0.115 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 
159 ถนน ณ นคร ซอย 2 ค.ส.ล. 5.00 0.133 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

160 ถนน ณ นคร ซอย 3 หินคลุก 5.00 0.465 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

161 ถนน ณ นคร ซอย 4 ราดยาง 5.00 0.045 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

162 ถนน ณ นคร ซอย 5 หินคลุก 5.00 0.165 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนน ณ นคร ซอย 7 

163 ถนน ณ นคร ซอย 6 หินคลุก 5.00 0.127 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

164 ถนน ณ นคร ซอย 7 แอสฟัลท์ติค 6.00 0.280 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนนวัชรีบ ารุง 1 

165 ถนน ณ นคร ซอย 8 ค.ส.ล. 5.00 0.125 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนนนรสุขอนุสรณ ์

166 ถนน ณ นคร ซอย 9 ค.ส.ล. 6.00 0.320 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนนวัชรีบ ารุง 1 

167 ถนน ณ นคร ซอย 10 ค.ส.ล. 2.00 0.075 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

168 ถนน ณ นคร ซอย 11 ดินลูกรัง 5.00 0.122 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

169 ถนน ณ นคร ซอย 12 หินคลุก 5.00 0.085 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

170 ถนน ณ นคร ซอย 13 หินคลุก 5.00 0.115 แยกถนน ณ นคร สิ้นสุดความยาวถนน 

171 ถนน ณ นคร ซอย 15 ค.ส.ล. 5.00 0.215 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนน ณ นคร 17 , 19 

172 ถนน ณ นคร ซอย 17 ค.ส.ล. 5.00 0.215 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนน ณ นคร 15 , 19 

173 ถนน ณ นคร ซอย 19 ค.ส.ล. 5.00 0.210 แยกถนน ณ นคร เชื่อมต่อถนน ณ นคร 15 , 17 

174 ถนน ณ นคร ซอย 21 แอสฟัลท์ติค 8.00 0.185 แยกถนน ณ นคร ติดคลองชลประทาน 

175 ถนน ณ นคร ซอย 21/1 หินคลุก 5.00 0.040 แยกถนน ณ นคร ซอย 21 สิ้นสุดความยาวถนน 

176 ถนน ณ นคร ซอย 21/2 ค.ส.ล. 6.00 0.137 แยกถนน ณ นคร ซอย 21 สิ้นสุดความยาวถนน 

177 ถนนประชาพัฒนา ซอย 1 หินคลุก 5.00 0.065 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

178 ถนนประชาพัฒนา ซอย 7 หินคลุก 5.00 0.120 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

179 ถนนประชาพัฒนา ซอย 9 ค.ส.ล. 5.50 0.075 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

180 ถนนประชาพัฒนา ซอย 11 ค.ส.ล. 5.50 0.075 แยกถนนประชาพัฒนา สิ้นสุดความยาวถนน 

181 ถนนยะกัง 2 ซอย 1 ค.ส.ล. 5.50 0.080 แยกถนนยะกัง 2 สิ้นสุดความยาวถนน 

182 ถนนยะกัง 2 ซอย 2 ค.ส.ล. 3.00 0.105 แยกถนนยะกัง 2 สิ้นสุดความยาวถนน 

183 ถนนยะกัง 2 ซอย 4 หินคลุก 5.00 0.250 แยกถนนยะกัง 2 สิ้นสุดความยาวถนน 

184 ซอยแยกถนนยะกัง ซอย 6 ค.ส.ล. 5.00 0.110 แยกถนนยะกัง 1 ซอย 6 สิ้นสุดความยาวถนน 

   2.50 0.120   
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ที ่ ชื่อถนน 

รายละเอียดขอ้มูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิน้สดุ 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
185 ซอยหลังมัสยิดกลางประจ า

จังหวัด 
 ค.ส.ล.   6.00 0.200 แยกถนนมัสยิดกลาง สิ้นสุดความยาวถนน 

186 ซอยหลังกูโบร์โต๊ะขุน  ค.ส.ล.    2.00 0.180 แยกถนนพิชิตบ ารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

18๗ ซอยข้างมัสยิดหอ
นาฬิกา(ยุมอียะห์) 

ค.ส.ล. 1.50 0.054 แยกถนนพิชิตบ ารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

188 ซอยแยกหลังโรงเรียน
เทศบาล 5 

หินคลุก 5.00 0.108 แยกถนนนรสุขอนุสรณ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

189 ซอยข้างสหกรณ์
การเกษตรเมือง
นราธิวาส 

หินคลุก 4.00 0.132 แยกถนนจาตุรงค์รัศมี สิ้นสุดความยาวถนน 

190 ซอยภายในบริเวณ
หมู่บ้านโอภาสวิลเลจ 

ค.ส.ล. 5.00 0.720 แยกถนนโคกเคียน สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๑ ซอยแยกอุ้มมี ค.ส.ล. ๒๕.๓๐ ๐.๓๔๗ แยกซอยอุ้มมี สิ้นสุดความยาวถนน 

1๙๒ ซอยมัสยิดฮิสลา(หน้า
กูโบร์โต๊ะบีแด) 

ค.ส.ล. ๒.๕๐ ๐.๐๖๕ แยกขวาสุดถนนพิชิตบ ารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๓ ซอยข้างโรงพยาบาล
หมอแว(หน้ากูโบร์โต๊ะ
บีแด) 

ค.ส.ล. ๓.๕๐ ๐.๕๑๐ แยกซอยถนนพิชิตบ ารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๔ ซอยแยกถนนอดุลตา
นนท์ ๗ 

ค.ส.ล. ๕.๐๐ ๐.๑๓๐ แยกขวาถนนอดุลตานนท์ ๗ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๕ ซอยแยกถนนอดุลตา
นนท์ ๖ (ตรงบ้านเลขท่ี๘/
๑๖,๘/๒๓) 

ค.ส.ล. ๕.๐๐ ๐.๑๓๒ แยกขวาถนนอดุลตานนท์ ๖ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๖ ซอยจันทรัตน์ ค.ส.ล. ๒.๐๐-๕.๐๐ ๐.๑๐๐ แยกถนนประชาภิรมย์ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๗ ถนนยะกัง ๑ ซอย ๒ ค.ส.ล. ๓.๐๐-
๔.๐๐ 

๐.๑๑๐ แยกถนนยะกัง ๑ สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๘ ตรอกสมัย ค.ส.ล. ๑.5๐ ๐.60๐ แยกถนนภูผาภักดี สิ้นสุดความยาวถนน 

๑๙๙ ตรอกพิธาน ค.ส.ล. ๓.๐๐ ๐.60๐ แยกถนนภูผาภักดี สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๐ ตรอกนิยม ค.ส.ล. ๒.๐๐-
๓.๐๐ 

๐.10๐ แยกถนนโสภาพิสัย สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๑ ซอยแยกถนนประชาภิรมย์ 
ข้างบ้านเลขท่ี ๗๔ 

ค.ส.ล. ๕.๐๐ 1.15๐ แยกถนนประชาภิรมย์ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๒ ซอยแยกถนนละม้ายอุทิศ 
ข้างบ้านเลขท่ี ๕๙ 
 
 

ค.ส.ล. ๓.๕๐-
๔.๐๐ 

๐.๐๖๒ แยกถนนละม้ายอุทิศ สิ้นสุดความยาวถนน 
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ที ่ ชื่อถนน 

รายละเอียดขอ้มูลถนนในเขตเทศบาล 

จุดสิน้สดุ 
ประเภท 

ขนาดของถนน 
จุดเริ่มตน้ 

กว้าง(ม.) ยาว(ม.) 
๒๐๓ ซอยแยกถนนยะกงั ๑ ซอย 

๖ ทางด้านทิศใต้ 
ค.ส.ล. ๔.๐๐-๕.๐๐ ๐.141 แยกถนนยะกัง ๑ ซอย ๖ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๔ ซอยแยกถนนศูนย์ราชการ 
ถนน ณ นคร 
(ร้านต้นข้าว) 

ค.ส.ล. ๔.๐๐-๕.๐๐ ๐.๐๘๙ แยกถนนศูนย์ราชการ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๕ ซอยแยกถนนอดุลตานนท์ 
๑ 

ค.ส.ล. ๔.๐๐-๕.๐๐ ๐.๐๖๗ แยกถนนอดุลตานนท์ ๑ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๖ ซอยแวอาลี แยก ๑ ถนน
เจริญพงศ์ 

ค.ส.ล. ๓.5๐-๔.๐๐ ๐.052 แยกถนนเจริญพงศ์ สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๗ ซอยเชื่อมถนนผดุงอาราม
กับทางหลวงชนบท 

ค.ส.ล. ๓.๕๐-๔.๐๐ ๐.116 แยกถนนผดุงอาราม สิ้นสุดความยาวถนน 

๒๐๘ ซอยข้างบ้านหมอพีระ  
(ถนนพิชิตบ ารุง) 

ค.ส.ล. ๓.๐๐ ๐.๐๖๙ แยกถนนพิชิตบ ารุง สิ้นสุดความยาวถนน 

 

 
     หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
แอสฟัลท์ติค     96  สาย 

 
ค.ส.ล.            85  สาย 

 
หินคลุก          15  สาย 

 
ลูกรัง               9  สาย 

 
ลาดยาง            3  สาย 

 
รวม            208  สาย 

รายละเอียดข้อมูลถนนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความกวา้ง ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิด
ท่อ 

ขวา ซ้าย กลาง 

(m)  จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1 ถนนระแงะมรรคา            
 STA 0 + 000 - 0 + 175 75 30 24 2 รางปิด 1.00 75 1.00 75   

 STA 0 + 175 - 0 + 875 700 28 22 2 กลม 1.00 700 1.00 700   

 STA 0 + 875 - 1 + 475 600 28 22 2 รางปิด 1.00 600 1.00 600   

 STA 1 + 475 - 2 + 650 1,175 28 22 2 รางปิด 0.80 1,175 ๐.80 1,175   

 STA 2 + 650 - 2 + 800 15 20 13 - รางปิด 0.80 150 ๐.80 150   

2 ถนนสุริยะประดิษฐ ์            
 STA 0 + 000 - 0 + 200 200 34 28 2 รางปิด 1.00 200 1.00 200   

 STA 0 + 200 - 1 + 150 950 34 28 2 กลม 1.00 950 1.00 950   

 STA 1 + 150 - 2 + 020 870 60 50 2 รางปิด 1.50 870 1.50 870   

3 ถนนพิชติบ ารุง            
 STA 0 + 000 - 0 + 400 400 24 17 2 รางปิด 0.80 100 1.20 400   

 STA 0 + 400 - 1 + 
1400 

1000 22 15 2 รางปิด 0.60 1000 0.80 1,000   

 STA 1 + 400 - 1 + 650 250 24 18 2 รางปิด 0.60 250 0.60 250   

 STA 1 + 650 - 1 + 800 150 24 18 2 รางปิด 0.80 150 0.80 150   

 STA 1 + 800 - 2 + 100 300 24 18 2 รางปิด 0.60 300 0.60 300   

4 ถนนภูผาภกัด ี            

 STA 0 + 000 - 0 + 400 400 18 10 2 รางปิด 0.50 400 0.50 400   

 STA 0 + 400 - 0 + 600 200 18 12 2 รางปิด 0.50 200 0.50 200   

 STA 0 + 600 - 1 + 700 1100 18 14 2 รางปิด 0.50 1100 0.50 1,100   

 STA 1 + 700 - 1 + 850 150 30 26 2 รางปิด 1.00 150 1.00 150   

5 ถนนโคกเคียน 1130 16 10 2 รางปิด 0.80 1130 0.80 1,130   

6 ถนนพนาสณฑ ์            
 STA 0 + 000 - 0 + 300 300 20 13 1.5 รางปิด 0.70 300 0.60 300   

 STA 0 + 300 - 0 + 450 150 22 17 1.5 รางปิด 0.60 150 0.60 150   

 STA 0 + 450 - 0 + 750 300 18 10 1.5 
 
 
 
 

 

ราง 
ปิด 
 

 
 

0.60 300 0.60 300 
 
 

 
 
 
 
 

 

รางระบายน้ าในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความกวา้ง ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

   18 10 1.5 รางปิด 0.60 150 0.60 150   

7 ถนนจาตุรงค์รัศมี 2020           

 STA 0 + 000 - 0 + 400 400 16 12 - รางปิด 0.40 400 0.40 400   

 STA 0 + 400 - 0 + 925 525 18 12 2 รางปิด 0.60 525 0.60 525   

 STA 0 + 925 - 2 + 020 1095 40 10 1.5 - - - - -   

8 ถนนนิมิตรมงคล 300 16 12 2 รางปิด 0.60 300 0.60 300   

9 ถนนพิทกัษ์ลขิิต 360 16 10 2 รางปิด 0.60 360 0.60 360   

10 ถนนสมยัอาณาจักร 380 16 10 2 รางปิด 0.60 380 0.60 380   

11 ถนนโสภาพิสยั 280 16 10 2 รางปิด 0.80 280 1.00 280 ด้านซ้าย 
เป็นท่อกลม 

12 ซอยดา่นภาษ ี 85 14 10 - รางปิด 0.90 85 1.20 85    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ถนนจติรปฏิมา            

 ถนนพิชิตบ ารุง - STA 0+200 185 14 10 1 รางปิด 0.40 185 0.40 185   

 ถนนภูผาภกัด ี- STA 0+200 75 6 5 - รางปิด 0.40 75 0.40 75   

14 ถนนจ ารูญนรา            

แยกถ.นนพิชิตบ ารุง -.ภูผา
ภักด ี

250 20 15.6 1.5 รางปิด 1.00 250 0.70 250   

ถ.ภูผาภักด ี- แม่น้ า 80 20 15.6 - รางปิด 1.00 80 0.70 80   

15 ซอยคลองชา้ง 295 6 3 - รางปิด 0.30 295 0.30 295 1.00 295 

16 ซอยข้างธนาคารกรุงไทย 60 - - - กลม - - - - 1.00 60 

17 ถนนวิจิตรไชยบูรณ ์ 220 18 13.2 1.5 รางปิด 0.60 220 0.60 220   

18 ซอยมสัยิดกลาง 100 14 10 - รางปิด 0.30 100 0.30 100   

19 ถนนวรคามพิพธิ            

 จากถ.ตรีรัตน์-ถ.พิชิตบ ารุง 300 18 12 1.5 รางปิด 0.60 300 0.60 300   

 - จากถ.พิชิตบ ารุง-ถ.ภูผาภักด ี 180 22 18 1.5 รางปิด 1.00 180 1.00 180   

 -จาก ถ.ภูผาภกัด ี- แม่น้ า 45 20 18 - รางปิด 1.00 45 1.00 45   

20 ถนนผดุงอาราม 
- เขาพิพิธถึงแยกนราภิรมย ์

354 12 
 
 
 
 
 
 

9 1.5 
 

รางปิด 0.60 354 0.60 354   
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  ความยาว ขนาด ความ
กว้าง 

ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิด
ท่อ 

ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

 - แยกนราภิรมย์ถึงภูผาภักดี 200 22 18 1.5   200 0.40 200   

 -จากถ.พิชิตบ ารุง-ถ.ภูผาภกัด ี 180 22 18 1.5 รางปิด 1.00 180 0.50 180   

 -จาก ถ.ภูผาภกัด ี- แม่น้ า 75 20 18 1.5 รางปิด 1.00 75 1.00 75   

21 ถนนพพิธิคีรี 160 14 11 - รางปิด 0.60 160 0.60 160   

22 ซอยก าปงบาร ู 200 12 8 1.5 รางปิด 0.40 200 0.40 200   

23 ซอยรอฮิมพัฒนาจาก        ถ.
โคกเคียน – ถ.พนาสณฑ ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 STA 0 + 000 - 0 + 75 75 9 6 - รางปิด 0.60 75 0.60 75   

 STA 0 + 75 - 0 + 175 100 6 3 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   

 STA 0 + 175 - 0 + 575 400 8 5.4 - รางปิด 0.60 400 0.60 400   

 STA 0 + 575 - 0 + 700 125 7 4.4 - รางปิด 0.60 125 0.60 125   

 STA 0 + 700 - 0 + 820 120 6 3.6 - รางปิด 0.60 120 0.60 120   

24 ซอยเทศบาล  6  จาก ถ.
รอฮิมพัฒนา- ถ.โคกเคียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 STA 0 + 000 - 0 + 75 75 6 2 - รางปิด 0.60 75 0.60 75   

 STA 0 + 75 - 0 + 225 150 6 2.8 - รางปิด 0.60 150 0.60 150   

 STA 0 + 225 - 0 + 500 275 8 4.5 - รางปิด 0.60 275 0.60 275   

25 ถนนดาราวัฒน ์ 165 14 10 1.5 รางปิด 0.60 165 0.70 165   

26 ถนนเจริญพงศ์ 470 14 10 1.5 รางปิด 1.20 470 0.70 470   

27 ถนนสขุเกษม            

 -แยกวดับางนราถึงซอย
อาราม 

100 16 12 1.5 รางปิด 0.40 100 0.40 100   

 -ซอยอารามถึงซอย
พนาสณฑ ์1 

350 10 6 - รางปิด 0.40 350 0.40 350   

28 ซอยอารมย์จาก ถ.พิชิต
บ ารุง – ถ.เจริญพงศ์ 

           

           

STA 0 + 000 - 0 + 175 175 
 

7.5 4.5 - รางปิด 0.60 175 0.60 175 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

 STA 0 + 175 - 0 + 250 75 6 3.8 - รางปิด 0.60 75 0.60 75   

 STA 0 + 250 - 0 + 375 125 8 4.5 - รางปิด 0.60 125 0.60 125   

 STA 0 + 375 - 0 + 450 75 10 7.4 - รางปิด 0.60 75 0.60 75   

 STA 0 + 450 - 0 + 550 100 8 6 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   

29 ซอยพนาสณฑ ์ 1 จากถ.
พนาสณฑ ์- ถ.สุขเกษม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

STA 0 + 000 - 0 + 175 175 15 12 - รางปิด 0.50 175 0.50 175   

STA 0 + 175 - 0 + 250 75 8 5.5 - รางปิด 0.50 75 0.50 75   

STA 0 + 250 - 0 + 350 100 6 3.8 - รางปิด 0.50 100 0.50 100   

30 ซอยสขุเกษม  1 450 7 4 - รางปิด 0.6 450 0.6 450   

31 ถนนตรีรัตน ์ 308 13 11.4 - รางปิด 0.6 308 0.6 308   

32 ถนนนราชยัศร ี 300 12 8 - รางปิด 0.4 300 0.4 300   

33 ถนนนราภิรมย ์ 200 12 10 - รางปิด 0.6 200 0.6 200   

34 ถนนประชาสงเคราะห ์ 760 12 10 - รางปิด 0.6 760 0.6 760   

35 ซอยอาราม 700 10 6 - รางปิด 0.6 700 0.6 700   

 จาก ถ.สุขเกษม - ถ.อดุลย์ตานนท์  2            

 STA 0 + 000 - 0 + 150 150 10 6 - รางปิด 0.60 150 0.60 150   

 STA 0 + 150 - 0 + 250 100 8 5 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   

 STA 0 + 250 - 0 + 350 100 6 3.2 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   

 STA 0 + 350 - 0 + 450 100 8 4.2 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   

 STA 0 + 450 - 0 + 550 100 6 3.6 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   

 STA 0 + 550 - 0 + 700 150 12 8.4 - รางปิด 0.40 150 0.40 150   

36 ซอยอดุลย์ตานนท ์1 408 12 8.4 - รางปิด 0.60 408 1.60 408   

37 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 2 185 10 6 - รางปิด 0.60 185 0.60 185   

38 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 3 361 9 6 1 รางปิด 0.60 361 0.60 361   

39 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 4 358 9 6 1 รางปิด 0.60 358 0.60 358   

40 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 5 400 12 9 - รางปิด 0.30 400 0.40 400 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 
 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

41 ซอยอดุลย์ตานนท ์ 6 450 9 6 - รางปิด 0.60 450 0.60 450   

42 ถนนละมา้ยอุทิศ 1000 14 10 1 รางปิด 0.60 1,000 0.60 1,000   

43 ถนนรว่มอุทิศ 940 12 8 - รางปิด 0.60 940 0.60 940   

44 ถนนชาญอุทิศ 870 12 8.4 - รางปิด 0.60 870 0.60 870   

45 ถนนเสรมิสง่า 250 8 5 1 รางปิด 0.60 250 0.60 250   

46 ซอยพาณิชยว์ิทย ์ 280 9 6.8 - รางปิด 0.60 280 0.60 280   

47 ซอยตน้ครองจันทร ์ 250 6 3.6 - รางปิด 0.40 250 0.40 250   

48 ซอยประชาร่วมใจ 380 10 7.2 - รางปิด 0.40 380 0.40 380   

49 ซอยนสิสัน 180 12 8.5 1 รางปิด 0.60 180 0.60 180   

50 ซอยนสิสนั - ซอยข้างอีซูซุ 150 9 6 - รางปิด 0.40 150 0.40 150   

51 ซอยข้างอีซูซุ 200 18 12 - รางปิด 0.60 200 0.60 200   

52 ถนนสถิตย์รายา 380 15 11.6 1.5 รางปิด 1.10 380 1.00 380   

53 ซอยรญัตะเสว ี            

 จาก ถ.ศิริภักด ี- ถ.จาตุรงค์
รัศมี 

           

 STA 0 + 000 - 0 + 100 100 8 5 - รางปิด 0.40 100 0.40 100   

 STA 0 + 100 - 0 + 250 150 7 4 - รางปิด 0.40 150 0.40 150   

 STA 0 + 250 - 0 + 350 100 8 4.8 - รางปิด 0.40 100 0.40 100   

 STA 0 + 350 - 0 + 450 100 10 5.7 - รางปิด 0.40 100 0.40 100   

54 ถนนศิริภกัดี 630 10 6.6 - รางปิด 0.40 630 0.40 630   

55 ถนนคชรัตน ์            

 จาก ถ.ศิริภักดี - ถ.ยะกัง  2            

 STA 0 + 000 - 0 + 250 250 8 5 - รางปิด 0.40 250 0.40 250   

 STA 0 + 250 - 0 + 450 200 7 6.6 - รางปิด 0.40 200 0.40 200   

 STA 0 + 450 - 0 + 600 150 8 5 - รางปิด 0.40 150 0.40 150   

 STA 0 + 600 - 0 + 700 50 6 4 - รางปิด 0.40 50 0.40 50   

56 ถนนศิริไชยชาญ  
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

 ระแงะมรรคา            

 ถึง ถ.ยะกัง 2 ใกล้ถนนคชรัตน์            

 STA 0 + 000 - 0 + 100 100 6 2.5 - รางปิด 0.80 100 0.80 100   

 STA 0 + 100 - 0 + 200 100 8 4.5 - รางปิด 0.80 100 0.80 100   

 STA 0 + 200 - 0 + 350 150 8 4.2 - รางปิด 0.80 150 0.80 150   

 STA 0 + 350 - 0 + 550 200 8 4.7 - รางปิด 0.80 200 0.80 200   

 STA 0 + 550 - 0 + 850 300 7 3.5 - รางปิด 0.80 300 0.80 300   

 STA 0 + 850 - 0 + 950 100 8 5 - รางปิด 0.80 100 0.80 100   

 STA 0 + 950 - 0 + 
1050 

100 6 4 - รางปิด 0.80 100 0.80 100   

57 ถนนยะกัง  2            

 จาก ถ.ระแงะมรรคา – 
ถ.แสงจันทร ์

           

 STA 0 + 000 - 1 + 000 100 8 6 - รางปิด 0.80 100 0.80 100   

 STA 1 + 000 - 1 + 700 100 10 8.8 - รางปิด 0.80 100 0.80 100   

 STA 1 + 700 - 1 + 800 150 8 6.4 - รางปิด 0.80 150 0.80 150   

 STA 1 + 800 - 2 + 000 200 10 8 - รางปิด 0.80 200 .80 200   

58 ซอยภาคภูม ิ 300 8 5 - รางปิด 0.60 300 0.60 300   

59 ถนนแสงจนัทร ์ 1000 12 9 - รางปิด 0.60 1000 0.60 1,000   

60 ซอยหมู่บา้นยะกัง  2 150 6 4 - รางปิด 0.40 150 0.40 150   

61 ยะกัง 1 ซอย 1 150 6 4 - รางปิด 0.50 150 0.50 150   

62 ซอยนิมติร 450 6 4 - รางปิด 0.60 450 0.60 450   

63 ถนนไตรภพ จาก ถ.ระแงะ
มรรคา – ถ.ศรีสุรัตน ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 STA 0 + 000 - 0 + 150 150 14 10 1.5 รางปิด 1.00 150 0.60 150   

 STA 0 + 150 - 0 + 300 150 12 7.7 - รางปิด 0.40 150 0.40 150   

64 ถนนศรีสุรัตน ์ 835 8 5.5 - รางปิด 0.40 835 0.40 835   

65 ซอยทพิย์วาร ี 225 6 4 - 
 

รางปิด 0.40 225 0.40 225 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

66 ซอยบุญม ี 520 5 4 - รางปิด 0.40 520 0.40 520   

67 ซอยประชาบ ารุง 680 6 5 - รางปิด 0.40 680 0.40 680   

68 ซอยอัษฎา 125 6 4 - รางปิด 0.40 125 0.40 125   

69 ถนนรัตนวณิชย ์ 660 12 9 - รางปิด 0.60 660 0.60 660   

70 ถนนประชาภิรมย ์ ถึงซอยบุญม ี 250 9 6 - รางปิด 0.60 250 0.60 250   

71 ซอยนราวิลเลจ 1050 12 9 - รางปิด 0.60 1,050 0.60 1,050   

72 ถนนนรสุขอนุสรณ ์ 550 10 6 - รางปิด 0.60 550 0.60 550   

73 ซอยยอด ี 160 5 3.2 - รางปิด 0.40 160 0.40 160   

74 ถนนประชาพัฒนา 1035 12 7 - รางปิด 0.60 1,035 0.60 1,035   

75 ถนน  ณ นคร 1250 18 12 - รางปิด 0.80 ,250 0.80 1,250   

76 ซอย  1  ประชาพฒันา 200 8 5 - รางปิด 0.60 200 0.60 200   

77 ซอยวัชรีบ ารุง 520 15 12.2 - รางปิด 0.80 520 0.60 520   

78 ซอยบ้านรองโชต ิ 450 8 5 - รางปิด 0.60 450 0.60 450   

79 ซอยวัชรีบ ารุง  1/4 275 8 5 - รางปิด 0.60 275 0.60 275   

80 ถนนยะกัง  1 ซอย  6 311 7 5 - รางปิด 0.60 311 0.60 311   

81 ซอยเชือ่มรญัตะเสว ี- หลัง
วิทยาลยั 

288 5 3 - รางปิด 0.60 311 0.60 311   

 เทคนิคนราธวิาส            

82 ซอยไมตรีจิต 185 5 3 - รางปิด 0.60 185 0.60 185   

83 ซอยรว่มจิตร 490 5 3 - รางปิด 0.60 490 0.60 490   

84 ทางสาธารณประโยชน ์ 400 6 4 - รางปิด 0.60 400 0.60 400   

85 ถนน  ณ นคร  ซอย  3 165 5 3 - รางปิด 0.60 165 0.60 165   

86 ซอยเทศบาล  4/1 366 4 2 - รางปิด 0.60 366 0.60 366   

87 ซอยเทศบาล  4/2 161 6 4 - รางปิด 0.60 161 0.60 161   

88 ซอยพัทลุง 450 5 3 - รางปิด 0.60 450 0.60 450   

89 ถนน  ณ นคร  ซอย  14 320 6 4 - รางปิด 0.60 320 0.60 320   

90 ซอยฮยูงตันหยง 300 4 2 - รางปิด 0.60 300 0.60 
 
 
 
 
 

300 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

91 ทางสาธารณประโยชน ์ 80 7 4 - รางปิด 0.60 80 0.60 80   

92 ตรอกสมยัเชื่อมตรอกพธิาน 150 1.00 1 - รางปิด     Ø16 
นิ้ว 
150 

93 ซอยพนาสณฑ์ 1 - ซอยร่วมจิตร 130 - 5 - รางปิด 0.60 130 0.60 130   

94 ซอยพนาสณฑ ์2 465 - 5 - รางปิด 0.60 465 0.60 465   

95 ซอย ณ นคร 15 203.5 - 5 - รางปิด 0.60 203.5 0.60 107.5   

96 ซอย ณ นคร 17 203.5 - 5 - รางปิด 0.60 203.5 0.60 107.5   

97 ซอย ณ นคร 19 105 - 5 - รางปิด 0.60 203.5 0.60 105   

98 ตรอกบูรณะ 205 - 5 - รางปิด 0.60 200 0.60 205   

99 ซอย ณ นคร 21/2 135 - 5 - รางปิด 0.60 137 0.60 135   

100 ซอยพระพิทกัษป์ระชากิจ 150   - รางปิด 0.60 150 0.60 150   

101 ซอยทองสขุ 240   - รางปิด 0.60 240 0.60 240   

102 ซอยมาลพีัฒนา 314   - รางปิด 0.60 314 0.60 314   

103 ซอย ณ นคร 2 133   - รางปิด 0.60 133 0.60 133   

104 ซอยหลังบาลาเซาะปอโกะ 190   - รางปิด 0.60 190 0.60 190   

105 ซอยหลังมัสยิดจอืปอ 137.5   - รางปิด 0.60 137.5 0.60 137.5   

106 ตรอกวจิิตร 90   - รางปิด     Ø16 นิ้ว 90 

107 ซอยภายในบริเวณหมู่บา้น 
โอภาสวิลเลจ 

190 - 6 - รางปิด 0.60 190 0.60 190  
 

 
 

 
 
 108 ซอยเชือ่มพนาสณฑ ์3 ถึง

พนาสณฑ ์ 4 
320 - 4.5 - รางปิด 0.60 320 0.60 320   

109 ซอยหลังกโูบรโ์ต๊ะขุน 90 - 5 - รางปิด 0.60 90 0.60 90   

110 ซอยแยกถนนละม้ายอุทิศถึง

ถนนอดุลย์ตานนท ์ 6 

215 - 4 - รางปิด 0.60 215 0.60 215   

111 ถนนประชาพัฒนา ซอย 3 312.5 - 6 - รางปิด 0.60 312.50 0.60 312.50   

112 ซอยหลังมัสยิดกลางประจ า
จังหวดันราธวิาส 

32 - 6 - ท่อฝัง - - - - Ø12 
นิ้ว 

32 

113 ถนนยะกัง 2 ซอย 1 95 - 4 - รางปิด 0.60 95 0.60 95   

114 ซอยแยกถนนยะกัง 2 ซอย 
2 

89 - 4 - รางปิด 0.60 89 0.60 89 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

115 ซอยแยกถนนยะกัง ซอย 6 187.5 - 4.5 - รางปิด 0.60 187.5 0.60 187.5   
116 ซอยข้างมัสยิดหอนาฬิกา 

(ยุมอยีะห)์ 
54 - 1.50 - รางปิด - - - - 0.60 54 

117 ซอยอุ้มม ี 173.5 - 3.5 - รางปิด 0.60 173.5 0.60 173.5   
118 ซอยมสัยิดฮิสลา (หนา้กู

โบรโ์ต๊ะบแีด)แยกกลางถนน
พิชิตบ ารุง 

48 - 3.5 - รางปิด 0.60 48 0.60 48   

119 ซอยข้างโรงพยาบาลหมอแว 
(หลังกโูบว์โตะ๊บแีด)แยก
กลางถนนพิชิตบ ารุง 

63 - 3.5 - รางปิด 0.60 63 0.60 63   

120 ซอยแยกอดุลตานนท ์7 
(บ้านจัดสรร) 

130 - 5 - รางปิด 0.60 130 0.60 130   

121 ซอยจันทร์พมิพ์เชือ่มซอย
ต้นคลองจนัทร ์

190 - 3 - รางปิด 0.60 190 0.60 190   

122 ซอยแยกอดุลย์ตานนท ์6 
(ตรงข้ามบา้นเลขที ่8/16, 

8///23) 

132.5 - 3 - รางปิด 0.60 132.5 0.60 132.5   

123 ซอยจันทรัตน ์ 100 - 5 - รางปิด 0.60 100 0.60 100   
124 ซอยประชานุรักษ ์(เพิ่มเติม) 42.5 - 4 - รางปิด 0.60 42.5 0.60 42.5   
125 ถนนยะกัง   1 ซอย  2 110 - 3 - รางปิด 0.60 110 0.60 110   
126 ถนนยะกัง   1 ซอย  4 158.5 - 3 - รางปิด 0.60 158.5 0.60 158.5   
127 ถนนยะกัง  1 ซอย 5 174 - 3 - รางปิด 0.60 174 0.60 174   
128 ถนนรัตนวณิชย ์เชื่อมถนน

ระแงะมรรคา 
27 - - - รางปิด - 27 - 27 1.20 27 

129 ตรอกนยิม 100 - 2 - รางปิด - 100 - 100 0.60 100 
130 ถนนพนาสณฑ ์3 345 - 6 - รางปิด - 345 - 345 1x1 ม. 345 
131 ถนนประชาพัฒนาซอย 9 75 - 5.3 - รางปิด 0.60 75 0.60 75   
132 ซอยข้างบา้นเลขที ่74 

ถนนประชาภิรมย ์
150 - 5 - รางปิด 0.60 150 0.60 150   

133 ซอยข้างบา้นเลขที ่ 59 
ถนนละมา้ยอุทิศ 

62 - 4.3 - รางปิด 0.60 62 0.60 62   

134 ซอยอากาศอ านวย 183.5 - 5 - รางปิด 0.60 183.5 0.60 183.5   
135 ซอยข้างสหกรณ์การเกษตร

เมืองนราธวิาส 
130 - 4.5 - รางปิด 0.60 130 0.60 130 
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ล าดับ 

ที่ 
ชื่อถนน - ซอย ความยาว ขนาด ความ

กว้าง 
ทางเท้า/ ท่อระบายน้ า 

เขตทาง ของผิว ไหล่ทาง ชนิดท่อ ขวา ซ้าย กลาง 

 จราจร ข้างละ ขนาด ยาว ขนาด ยาว ขนาด ยาว 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

๑๓๖ ซอยแยกถนนยะกัง ๑ 
ซอย ๖ ทางด้านทิศใต้ 

๑๔๑ - ๔.๕ - รางปิด ๐.๖๐ ๑๔๑ ๐.๖๐ ๑๔๑   

๑๓๗ ซอยโต๊ะขุนอุทิศ เช่ือม
ซอยบือตง 

๒๐๙ - ๔ - รางปิด ๐.๖๐ ๒๐๙ ๐.๖๐ ๒๐๙   

๑๓๘ ซอยนรากุล ๓๓๐ - ๔ - รางปิด ๐.๖๐ ๓๓๐ ๐.๖๐ ๓๓๐   

๑๓๙ ซอยแยกถนนศูนย์
ราชการ ถนน ณ นคร 

(iร้านต้นข้าว) 

๘๙ - ๕ - รางปิด ๐.๖๐ ๘๙ ๐.๖๐ ๘๙   

๑๔๐ ซอยแยกถนนอดุลตา 
นนท์ ๑ 

๖๗ - ๔ - รางปิด ๐.๖๐ ๖๗ ๐.๖๐ ๖๗   

๑๔๑ ซอยแวอาลี แยก ๑ 
ถนนเจริญพงศ์ 

๕๒ - ๓.๕ - รางปิด ๐.๖๐ ๕๒ ๐.๖๐ ๕๒   

๑๔๒ ซอยศาลเจ้าแม่กวนอิม ๕๑๕ - ๔.๐ – ๕.๐ - รางปิด ๐.๖๐ ๕๑๕ ๐.๖๐ ๕๑๕   

๑๔๓ ถนนข้างโชว์รูมนิสสัน 
บริเวณซอยแยกทางเข้า 
บ้านเลขที่ ๑๒๐/๓ ,

๑๒๐/๑๗ ถนนสุริยะประดิษฐ์ 

๑๑๐ - ๘ - รางปิด ๐.๖๐ ๑๑๐ ๐.๖๐ ๑๑๐   

144 ถนนวัชรีบ ารุง ซอย ๒ ๓๑๐ - ๘ - รางปิด ๐.๖๐ ๓๑๐ ๐.๖๐ ๓๑๐   

๑๔๕ ซอยเชื่อมถนนผดุงอาราม
กับทางหลวงชนบท 

๑๑๖ - ๕ - รางปิด ๐.๖๐ ๑๑๖ ๐.๖๐ ๑๑๖   

๑๔๖ ถนนรอฮิมพัฒนา ซอย ๗ ๖๕ - ๔ - รางปิด - - - - ๐.๖๐ ๖๕ 

147 ซอยข้างบ้านหมอพีระ 
(ถนนพิชิตบ ารุง) 

๖๗ - ๓ - รางปิด - - - - ๐.๖๐ ๖๗ 

๑๔๘ ซอยพนาสณฑ์ ๓ ๔๑๐ - - - รางปิด ๑.๐๐ ๔๑๐ ๐.๖๐ ๔๑๐   
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ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 
   ข้อมูลพื้นฐาน ระดับต าบล ปี ๒๕๕๘ 

 
ต าบลบางนาค (เขตเมือง)อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 

ตัวชี้วดั 

จํานวนที่สํารวจ 

ทั้งหมด(คน/
คร.) 

ไมผานเกณฑ 
จํานวน รอยละ 

๒๒.คนอายุมากกวา ๖๐ ปเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได   ๑,๗๗๖ คน   ๓๒๖ คน ๑๘.๓๖ 

๓๐.คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของหมูบาน/ชุมชน
หรือทองถิ่น 

  ๕,๔๑๔ คร.  ๔๔๓ คร. ๘.๑๘ 

๒๖.คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ๑๙,๐๘๙ คน ๑,๐๑๒ คน ๕.๓๐ 

๒๔.ครัวเรือนมกีารเกบ็ออมเงิน   ๕,๔๑๔ คร.  ๑๘๖ คร. ๓.๔๔ 

๓.เด็กแรกเกดิไดกนินมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือนแรกตดิตอกนั     ๑๒๕ คน     ๔ คน ๓.๒๐ 

๒๑.คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได ๑๐,๘๖๔ คน ๒๔๑ คน ๒.๒๒ 

๑๘.เด็กที่จบชัน้ ม.๓. ไดเรียนตอชัน้ ม.๔ หรือเทียบเทา      ๑๘๖ คน     ๔ คน ๒.๑๕ 

๑๖.เด็กอายุ ๓-๕ ปเต็ม ไดรับบรกิารเลี้ยงดูเตรยีมความพรอมกอนวยัเรียน      ๖๗๘ คน   ๑๓ คน ๑.๙๒ 

๖.คนอายุ ๓-๕ ปขึ้นไป ไดรบัการตรวจสุขภาพประจําป 
เพื่อคดักรองความเสี่ยงตอโรคฯ 

   ๙,๗๘๘ คน ๑๗๖ คน ๑.๘๐ 

๗.คนอายุ ๖ ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสปัดาหละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาที ๑๗,๙๖๙ คน ๒๙๗ คน ๑.๖๕ 

๒๕.คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราว) ๑๙,๐๘๙ คน ๑๕๕ คน ๐.๘๑ 

๒.เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค   ๒,๘๒๒ คน ๒๒ คน ๐.๗๘ 

๒๐.คนอายุ ๑๕-๖๐ ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยได และคดิเลขอยางงายได ๑๒,๒๘๒ คน ๗๙ คน ๐.๖๔ 

๑๒.ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพษิ   ๕,๔๑๔ คร. ๓๒ คร. ๐.๕๙ 

๑๕.ครอบครัวมีความอบอุน   ๕,๔๑๔ คร. ๒๗ คร. ๐.๕๐ 

๔.ทุกคนในครัวเรือนกนิอาหารถูกสขุลักษณะ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  ๕,๔๑๔ คร. ๑๙ คร. ๐.๓๕ 

๑๑.ครัวเรือนมกีารจดับานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ  ๕,๔๑๔ คร. ๑๙ คร. ๐.๓๕ 

๒๗.คนอายุ ๖ ปขึน้ไป ปฏบิตักิิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ๑๗,๙๖๙ คน ๕๗ คน ๐.๓๒ 

๑๓.ครัวเรือนมกีารปองกนัอุบตัภิยัอยางถูกว ิธี   ๕,๔๑๔ คร. ๑๗ คร. ๐.๓๑ 

๑๗.เด็กอายุ ๖-๑๔ ไดรับการศกึษาภาคบังคับ ๙ ป   ๒,๒๕๑ คน ๖ คน ๐.๒๗ 

๕.คนในครัวเรือนมกีารใชยาเพื่อบําบดั บรรเทาอาการเจ็บปวยเบือ้งตนอยางเหมาะสม   ๕,๔๑๔ คร. ๑๔ คร. ๐.๒๖ 

๑๔.ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสนิ   ๕,๔๑๔ คร. ๑๒ คร. ๐.๒๒ 

๘.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร   ๕,๔๑๔ คร. ๘ คร. ๐.๑๕ 

๑๐.ครัวเรือนมนี้ําใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ ๔๕ ลิตรตอวนั   ๕,๔๑๔ คร. ๘ คร. ๐.๑๕ 

๙.ครัวเรือนมนี้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพยีงพอตลอดป   ๕,๔๑๔ คร. ๗ คร. ๐.๑๓ 

๒๓.คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอป   ๕,๔๑๔ คร. ๔ คร. ๐.๐๗ 

๑.เด็กแรกเกดิมนี้ําหนักไมนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม     ๑๕๙ คน - คน - 

๑๙.เด็กจบการศกึษาบังคบั ๙ ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา 
ไดรบัการฝกอบรมอาชีพ 

        ๔ คน - คน - 

๒๘.คนสูงอายุ ไดรบัการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ ๒,๓๒๗ คน - คน - 

๒๙.คนพิการ ไดรบัการดแูลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ      ๗๔ คน - คน - 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๘


