โครงสรางการจัดทําขอมูลจังหวัด
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผูบริหารกระทรวงมหาดไทย

 ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ
นายณัฐพงศ
นายสิทธิชัย
นายจํานัล
นายสมชัย
นายสุรพร
นายศุภชัย

นามสกุล
ศิริชนะ
ศักดา
เหมือนดํา
กิจเจริญรุงโรจน
พรอมมูล
ศิริปญญา

ตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หน.กลุมงานยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
หน.กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หน.กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล

เบอรโทร
08-9203-0433
08-9203-2075
08-9203-2001
08-9203-2008
08-9979-9838
08-9203-4061

เดชพิชัย

หน.กลุมงานอํานวยการ

08-2431-3232

ภาพยนต (รกน.)
อังคะนาวิน
รัตนประยูร
ไชยสาลี
ครรชิตานุรักษ

08-5484-2469
08-1766-3794
08-4874-0616
08-7883-2331
08-1897-8753

๗ -

-

๘ นายเกียรติศักดิ์

มณีรัตน

๙ -

-

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายวรรธน
เศรษฐ
น.ส.กฤตภัทร
พล.ต.ต.พัฒนวุธ
นางปราณี
นายอุดม
นายเจษฎา
นายมาหะมะพี
สกรี
นายอิสระ

๑๘ นายฉัตรชัย

เธียรอุดมพร

๑๙ นายสุกฤษฏิ์

กลิ่นสนธิ์

หน.หนวยตรวจสอบภายใน
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
ผจก.การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัด
ผจก.สนง.ประปาฯ นราธิวาส

๒๐ นายสมหวัง

เรือนเพ็ง

นายอําเภอเมืองนราธิวาส

๒๑ นายสมศักดิ์

สิทธิวรการ

นายอําเภอตากใบ

๒๒ นายวิชาญ

ชัยเศรษฐสัมพันธ นายอําเภอยี่งอ

๑๖
๑๗

วาแม
ละอองสกุล

08-1700-1673*
08-1700-1678
08-5484-2564*

08-9969-6740
08-9979-6010
08-1540-6277
08-9890-5259
08-1867-2404,
08-1898-7818
08-2437-0204,
08-1867-2460
08-1867-2445

ที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

ชื่อ
นายยะลา
นายวรเชษฐ
นายไพโรจน
นายอรุณ
นายกชกร

นามสกุล
ใบกาเด็ม
พรมโอภาส
จริตงาม
ศรีใส
รักษาสรณ

๒๘ วาที่ ร.ต.จิรัสย

ศิริวัลลภ

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

สกุลประดิษฐ
นวลนอย
ปะนาฆอ
กอเกิด
ยาวอหะซัน
ไชยานุพงศ
พันธนรา

นายไตรทิพย
นายปรีชา
นายยะหยา
นายสังคม
นายกูเซ็ง
นายธนาวิทย
นางสุชาดา

ตําแหนง
นายอําเภอจะแนะ
นายอําเภอสุไหงโก-ลก
นายอําเภอสุไหงปาดี
นายอําเภอสุคิรนิ
นายอําเภอศรีสาคร

เบอรโทร
08-7354-0324
08-1867-2412
08-1867-2433
08-1867-2527
08-1867-2523
08-9653-1817,
นายอําเภอบาเจาะ
08-1867-2448
นายอําเภอแวง
08-1867-2400
นายอําเภอระแงะ
08-1540-6508
นายอําเภอรือเสาะ
08-1867-2407
นายอําเภอเจาะไอรอง
08-1867-2535
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 08-1542-9332
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 08-1896-7541
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 08-1698-3001

๑. ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย
๑.๑ ความเปนมา
นราธิวาส เดิมชื่อ “มะนารอ” เปนหมูบานขึ้นอยูกับเมืองสายบุรี ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
โอนไปขึ้นอยูกับเมืองระแงะ ซึ่งเปนเมืองหนึ่งในการปกครอง ๗ หัวเมือง โดยมีประวัติศาสตรของจังหวัด
นราธิวาส ดังนี้
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุทธยอดฟา-จุฬาโลกมหาราช ไดแบงเขตการปกครองเมื อง
ปตตานี ออกเปน ๗ หัวเมือง คือ เมืองปตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา เมืองรามัน เมืองระแงะ เมืองสายบุรี
และเมืองยะหริ่ง โดยมีเจาเมืองเปนผูปกครองในป พ.ศ. ๒๔๔๔ (ร.ศ. ๑๒๐) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล และให ๗ หัวเมือง อยูใน
ความปกครองของเทศาภิบาล เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๙ (ร.ศ. ๑๒๕) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได
โปรดเกลาฯ ใหยุบหัวเมืองทั้ง ๗ เหลือเพียง ๔ หัวเมือง และใหขึ้นอยูกับมณฑลปตตานี คือ (๑) เมืองปตตานี
ประกอบดวย หนองจิก ยะหริ่ง และปตตานี (๒) เมืองยะลา ประกอบดวย รามัน และยะลา (๓) เมืองสายบุรี
(๔) เมืองระแงะ
หมูบานมะนารอ ซึ่งขึ้นอยูกับเมืองระแงะ มีความเจริญ และเปนชุมชนที่หนาแนนมากกวา
ตัวเมือง ระแงะ ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖ ไดเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยม
ราษฎรภาคใต และทรงมี พ ระราชดํ า ริ ใ ห ย า ยศาลาว า การเมื อ งระแงะ มาตั้ ง อยู บ า นมะนาลอ และได
พระราชทานชื่อเมืองวา “เมืองนราธิวาส” คําวา “นราธิวาส” มาจากคําผสมระหวาง นร + อธิวาส ซึ่งแปลวา
ที่อยูของคนดี
ในป พ.ศ.๒๔๗๖ ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม
“เมืองนราธิวาส” จึงไดรับการจัดตั้งเปน “จังหวัดนราธิวาส” มาจนถึงปจจุบัน
๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ
๑.๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
 ที่ตั้ง (พรอมแผนที่)

จังหวั ดนราธิว าส เป น จังหวัดชายแดนตั้งอยูบ นฝงทะเลดานตะวัน ออกของแหลมมาลายู
อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต ๑,๑๔๙ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๑,๑๑๖ กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดจังหวัดปตตานีและอาวไทย
ทิศตะวันออก ติดอาวไทยและประเทศมาเลเซีย
ทิศใต
ติดรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดยะลา

 อาณาเขต
 จุดผานแดน

๑.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ ๔,๔๗๕.๔๓๐ ตร.กม.สภาพพื้นที่สวนใหญประมาณ ๒/๓ ของพื้นที่
ทั้งหมด เปนปาและภูเขา มีภูเขาหนาแนนแถบทิศตะวันตกเฉียงใตจดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเปนแนวกั้นพรหม
แดนไทย – มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก พื้นที่ราบสวนใหญอยู
บริเวณติดกับอาวไทย
๑.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เปนแบบมรสุมในเขตรอน มีเพียง ๒ ฤดู คือ
- ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
- ฤดูฝน แบงเปน ๒ ชวง ไดแก ชวงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดเอาความชื้น
จากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียทําใหฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกชวงหนึ่ง ก็คือ
ชว งรั บ ลมมรสุ มตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่งพัดเอาความชื้น จากอาวไทยเขามา ทําใหมีฝ นตกชุกอีกในเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
๑.๓ ขอมูลการปกครอง/ประชากร
๑.๓.๑ ขอมูลการปกครอง ประกอบดวย จํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ขอมูลปจจุบัน)
๑.๓.๒ ขอมูลประชากรและครัวเรือน (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๑.๔ โครงสรางพื้นฐาน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
๑.๔.๑ ไฟฟา
 ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช และไมมีไฟฟาใช จําแนกเปนรายอําเภอ
 แผนการขยายเขตไฟฟาใหครัวเรือนมีไฟฟาใช
๑.๔.๒ ประปา
 ครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช และไมมีน้ําประใช จําแนกเปนรายอําเภอ
 พื้นที่การใหบริการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค
 พื้นที่การใหบริการน้ําประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๔.๓ โทรศัพท
 จํานวนชุมสายและเลขหมายโทรศัพท
๑.๔.๔ การคมนาคม
 การคมนาคมทางบก
- ทางหลวงแผนดิน
- สถานีรถไฟ ขบวนรถ และระยะทางจากหัวลําโพง (ถามี)
 การคมนาคมทางอากาศ (ถามี)
- สนามบิน และสายการบินที่ใหบริการ
 การคมนาคมทางน้ํา (ถามี)
- ทาเรือพาณิชย
- ทาเรือทองเที่ยว
- ทาเรือประมงเขา-ออก

๑.๕ ลักษณะทางสังคม (ขอมูลปจจุบัน)
๑.๕.๑ การศึกษา จํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาล – อุดมศึกษา
๑.๕.๒ การสาธารณสุข จํานวนประชากร จําแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
(ขาราชการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ บุคคลมีปญหาสถานะและสิทธิอื่นๆ)
๑.๕.๓ จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน
๑.๕.๔ จํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพรายเดือน
๑.๕.๕ ครัวเรือนยากจน จําแนกเปนรายอําเภอ (ขอมูลจาก กชช.๒ค และ จปฐ. ปลา สุดที่สํารวจ)
๑.๕.๖ ศาสนา จํานวนผูนับถือศาสนาตาง ๆ
๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๖.๑ ดิน ลักษณะดิน
๑.๖.๒ ปาไมและสัตวปา จํานวนพื้นที่ปาไม (อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน ปาสงวนฯ)
ปาไม จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปาไม จํานวน ๑๘๖๘.๒๐ ตารางกิโลเมตร (๑,๑๖๗,๖๓๐.๒๕
ไร) คิดเปน ๔๑.๗๗ % ของพื้นที่จังหวัด สภาพปาโดยทั่วไป เปนปาดงดิบภูเขาและปาบริเวณพรุตางๆ มีไม
สําคัญ ไดแก ไมสยา ไมตะเคียน ไมหลุมพอ และไมกระยาเลย ฯลฯ ปาตางๆ ในความรับผิดชอบ ประกอบดวย
๑. ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๒๐ ปา มีเนื้อที่ ๑๑๑๓.๐๓ ตารางกิโลเมตร (๖๙๕,๖๔๖.๗๕ ไร)
๒. ปาเตรียมการสงวน จํานวน ๔๔ ปา มีเนื้อที่ ๓๐๙.๕๖ ตารางกิโลเมตร (๑๙๓,๔๗๕.๗๕ ไร)
๓. ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๖.๗๘ ตารางกิโลเมตร (๙๗,๙๘๙ ไร)
๔. ปาอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ. ปาไม เนื้อที่ประมาณ ๒๘๘.๘๓ ตารางกิโลเมตร (๑๘๐,๕๑๘.๗๕ ไร)
๑.๖.๓ แหลงน้ํา
 แหลงน้ําผิวดิน (แมน้ํา ลําคลอง เขื่อน อางเก็บน้ํา บึง ฯ)
 พื้นที่ชลประทาน (ไร)
 พื้นที่ชุมน้ํา (ไร)
 น้ําใตดิน
๑.๖.๔ ปริมาณขยะ (ตัน) จําแนกเปนรายอําเภอ
๒. ขอมูลเศรษฐกิจ ประกอบดวย
๒.๑ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต
รายไดตอหัว (Per Capital GPP) และลําดับของประเทศ
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส ขึ้นอยกู ับภาคการเกษตรเปนสําคัญซึ่งมี มูลคาเทากับ
๓๓,๑๘๘ ลานบาท สวนภาคนอกเกษตร มีมูลคาเทากับ ๒๘,๐๖๒ลานบาท โดยผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
นราธิวาสป ๒๕๕๔ (Gross Provincial Product-GPP) มีมูลคาเทากับ ๖๑,๒๕๐ ลานบาท เมื่อเทียบกับป
๒๕๕๓ ซึ่งมีมูลคาเทากับ ๕๒,๐๖๕ ลานบาท เพิ่มขึ้น ๙,๑๘๕ ลานบาท สําหรับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส ขยายตัวรอยละ ๗.๑โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส (จากขอมูล GPP ป
๒๕๕๔) ขึ้นอยูกับสาขาการเกษตรกรรม สาขาการขายสง ขายปลีก และการซอมแซมฯ สาขาการศึกษา และ
สาขาบริหารราชการและการปองกันประเทศฯ ตามลําดับ อาชีพหลักดานการเกษตร อาทิเชน การทําสวน
ยางพารา ปาลม มะพราว ผลไมตางๆ การประมงและการเลี้ยงสัตว

จังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per Capita ๒๐๑๑P) เทากับ ๗๗,๕๙๑ บาท อยูใน
ลําดับที่ ๓๗ ของประเทศ หากเปรียบเทียบเฉพาะ ๑๔ จังหวัดภาคใต อยูลําดับที่ ๑๒ และหากเปรียบเทียบ
กลุมภาคใตชายแดน จังหวัดนราธิวาส อยูลําดับที่ ๔
๒.๒ ดานการเกษตร
๒.๒.๑ ผลผลิตดานเกษตร
 การเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/ไร
และมูลคาการผลิต (พืชเศรษฐกิจ ๕ ลําดับแรก)
จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒,๗๘๒,๕๖๕.๐๔ ไร แบงเปนเนื้อที่ถือครอง ๑,๗๙๗,๖๒๖.๑๓ ไร
คิดเปนรอยละ ๖๔.๖๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร ๑,๕๙๙,๕๒๓.๐๐ ไร
คิดเปนรอยละ ๕๗.๔๘ ของเนื้อที่ทั้งหมด และในจํานวนเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร เปนเนื้อที่ทําการเกษตร
จํานวน ๑,๕๔๖,๘๙๕.๒๕ ไร หรือรอยละ ๕๕.๕๙ ของเนื้อที่ทั้งหมด และเนื้อที่อื่นๆจํานวน ๙๘๔,๙๓๘.๙๑ ไร
คิดเปนรอยละ ๓๕.๔๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด ในปการเพาะปลูก พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพื้นที่การเพาะพืชเศรษฐกิจ ที่
สําคัญ ดังนี้
พืชที่สําคัญ
๑) ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด ในป ๒๕๕๕ มีเนื้อที่ปลูกทั้ง
จังหวัด ๙๘๙,๐๑๔ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๙๔,๕๑๓.๑๙ ตัน ลดลงจากปที่แลว ๑๗๔,๐๖๙.๑๙ ตัน หรือ
ลดลงรอยละ ๔๗.๒๓ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้งจังหวัด ๒๓๗.๗๗ กิโลกรัม ลดลงจากปที่แลว ๙๐ กิโลกรัม หรือ
ลดลงรอยละ ๒๗.๔๖ ราคาที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งจังหวัด ๘๑.๔๖ บาทตอกิโลกรัม ลดลง จากปที่แลว
๒๔.๘๕ บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๒๓.๓๘ ทํารายไดใหกับจังหวัด มูลคา ๑๕,๗๕๑.๐๗ ลานบาท
ลดลงจากปที่แลว ๒๑,๔๑๗.๑๘ ลานบาท หรือลดลงรอยละ ๕๗.๖๒
อําเภอที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ และอําเภอจะแนะ
ตามลําดับ
๒) ขาวนาป มีเนื้อที่ถือครองการทํานารวมทั้งจังหวัด จํานวน ๑๕๒,๓๖๙ ไร แบงเปนเนื้อที่
ทํานาจริง ๗๓,๕๘๒ ไร เนื้อที่นาราง ๗๘,๗๘๗.๒๕ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๒๘,๘๕๙.๔๖ ตัน ลดลงจากปที่
แลว ๑๓,๖๗๔.๑๙ ตัน หรือลดลงรอยละ ๓๒.๑๕ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้งจังหวัด ๓๘๘.๕๔ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลว ๘.๖๒ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๓๐ ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งจังหวัด ๑๓.๓๑ บาทตอ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๑.๓๙ บาท ตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑.๖๖ ทํารายได ใหกับจังหวัด
มูลคา ๓๔๐.๘๖ ลานบาท ลดลงจากปที่แลว ๑๔๙.๗๒ ลานบาท หรือลดลงรอยละ ๓๐.๕๒
อําเภอที่มีการทํานามากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอตากใบ อําเภอบาเจาะ และอําเภอเมืองนราธิวาส
ตามลําดับ
๓) ลองกอง เปนพืชเศรษฐกิจที่เปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนราธิวาส
นอกเหนือจากการสรางรายไดอยางมากในแตละปใหแกเกษตรเจาของสวน โดยในป ๒๕๕๕ จังหวัดนราธิวาส
มีเนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัด จํานวน ๗๒,๔๑๔ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๕,๒๓๒.๕๑ ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
๘๘๗.๐๒ ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๔๑ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ทั้งจังหวัด ๔๐๐.๔๕ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
๘๑.๐๑ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๕.๓๖ ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งจังหวัด ๓๑.๖๔ บาทตอกิโลกรัม
ลดลงจากปที่แลว ๓.๔๗ บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๙.๘๘ ทํารายไดใหกับจังหวัด มูลคา ๑๘๙.๐๒
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๗๑.๐๖ ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖๐.๒๔
อําเภอที่มีการปลูกลองกองมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอระแงะ อําเภอศรีสาครและอําเภอสุไหงปาดี
ตามลําดับ
๔) ปาลมน้ํามัน มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๔๗,๑๒๗ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด
๔๔,๔๘๕.๙๑ ตัน ลด
ลงจากปที่แลว ๑,๔๖๖.๓๒ ตัน หรือลดลงรอยละ ๓.๑๙ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้งจังหวัด ๑,๘๙๑.๓๘ กิโลกรัม
ลดลง จากปที่แลว ๙๒.๓๑ กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๔.๖๕ ราคา ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งจังหวัด ๔.๐๑

บาทตอกิโลกรัม ลดลงจากปที่แลว ๐.๒๒ บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๕.๒๐ ทํารายไดใหกับจังหวัด
มูลคา ๑๗๙.๘๖ ลานบาท ลดลงจากปที่แลว ๓๒.๖๘ ลานบาท หรือลดลงรอยละ ๑๕.๓๘
อําเภอที่มีการปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอเมืองนราธิวาส อําเภอบาเจาะ และอําเภอเจาะ
ไอรอง ตามลําดับ
๕) มะพราว มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๔๑,๙๑๓ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด
๒๙,๗๘๒.๓๑ ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๕๙๔.๓๐ ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๐๔ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้ง จังหัด
๘๔๐ กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๘๑.๓๑ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐.๗๒ ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย
ทั้งจังหวัด ๑๐.๔๖ บาทตอกิโลกรัม ลดลงจากปที่แลว ๓.๘๕ บาทตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๒๖.๙๐ ทํา
รายไดใหกับจังหวัด มูลคา ๒๕๔.๙๕ ลานบาท ลดลงจากปที่แลว ๑๔๔.๑๘ ลานบาท หรือลดลง รอยละ
๓๖.๑๒
อําเภอที่มีการปลูกมะพราวมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอตากใบ อําเภอบาเจาะ และอําเภอเมืองนราธิวาส
ตามลําดับ
๖) เงาะ มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๒๙,๙๑๙ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๖,๐๓๖.๔๙
ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๒,๑๒๐.๗ ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๔.๑๖ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้งจังหวัด ๖๐๕.๐๘
กิโลกรัม ลดลงจากปที่แลว ๖๐.๒๒ กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๙.๐๕ ราคาที่เกษตรกร ขายไดเฉลี่ยทั้งจังหวัด
๑๑.๙๒ บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๐.๗๒ บาทตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๔๓ ทํารายไดใหกับ
จังหวัด มูลคา ๗๓.๖๖ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๓๐.๗๐ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ ๗๑.๔๖
อําเภอที่มีการปลูกเงาะมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุคิริน และอําเภอระแงะ
ตามลําดับ
๗) ทุเรียน มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๓๑,๖๗๔ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด
๑๐,๒๒๓.๐๘ ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๑,๗๑๗.๙๗ ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๒๐ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้ง
จังหวัด ๗๑๐.๒๓ กิโลกรัม ลดลงจากปที่แลว ๑๖.๙๑ กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๑๙.๒๓ ราคาที่เกษตรกรขาย
ไดเฉลี่ยทั้งจังหวัด ๒๐.๑๕ บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๒.๕๗ บาท ตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
๑๔.๖๒ ทํารายไดใหกับ จังหวัด มูลคา ๑๘๕.๑๐ ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๕๐.๕๔ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ ๓๗.๕๖
อําเภอที่มีการปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอศรีสาคร อําเภอระแงะและอําเภอสุไหงปาดี
ตามลําดับ
๘) มังคุด มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๒๔,๐๒๕ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๔,๒๔๐.๕๐
ตัน เพิ่มขึ้น จากปที่แลว ๑,๙๗๙.๒๘ ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๘๗.๕๓ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรทั้งจังหวัด ๕๗๐.๓๘
กิโลกรัม เพิ่มขึ้น จากปที่แลว ๗๐.๕๐ กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๔.๑๐ ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้ง
จังหวัด ๒๑.๗๗ บาท ตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๖.๑๔ บาทตอกิโลกรัม หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ ๓๙.๒๘ ทํา
รายไดใหกับจังหวัด มูลคา ๙๙.๓๕ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๖๗.๐๔ ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ
๒๐๗.๔๙
อําเภอที่มีการปลูกมังคุดมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอสุไหงปาดี อําเภอระแงะ และอําเภอแวง ตามลําดับ
๙) สละ มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งจังหวัด จํานวน ๒,๙๕๘ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑,๔๗๕.๘๑
ตัน ลดลงจากปที่แลว ๒๑๕.๙๕ ตัน หรือลดลงรอยละ ๑๒.๗๖ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ทั้งจังหวัด ๖๒๔.๒๓
กิโลกรัม ลดลงจากปที่แลว ๑.๓๙ กิโลกรัม หรือลดลงรอยละ ๐.๒๒ ราคาที่เกษตรกรขายได เฉลี่ยทั้งจังหวัด
๔๖.๖๒ บาทตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๑.๙๓ บาทตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๓๒ ทํารายได
ใหกับจังหวัด มูลคา ๖๘.๕๐ ลานบาท ลดลงจากปที่แลว ๗.๘๘ ลานบาท หรือลดลงรอยละ ๑๐.๓๒
อําเภอที่มีการปลูกสละมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอระแงะ อําเภอแวง และอําเภอสุไหงปาดี ตามลําดับ
๑๐) พืชไรและพืชผัก เนื้อที่ปลูกพืชไร รวมทั้ง จังหวัด จํานวน ๔,๘๕๕ ไร ผลผลิตรวมทั้ง
จังหวัด ๑๑,๘๔๒.๕๒ ตัน ลดลงจากปที่แลว ๒,๓๔๔.๑๕ ตัน หรือ ลดลงรอยละ ๑๖.๕๒ ทํารายไดใหกับ

จังหวัด มูลคา ๑๐๙.๘๓ ลานบาท ลดลงจากปที่แลว ๑๒.๐๘ ลานบาท หรือลดลงรอยละ ๙.๙๑ พืชไรที่
เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ไดแก ออย สับปะรด มันเทศ มันสําปะหลัง ถั่วลิสง และถั่วปนหยี ตามลําดับ
อําเภอที่มีจํานวนเกษตรกรปลูกพืชไรมากที่สุดในจังหวัด ไดแก อําเภอระแงะ อําเภอรือเสาะ และอําเภอสุไหง
โก-ลก ตามลําดับ
เนื้อที่ปลูกพืชผัก รวมทั้งจังหวัด จํานวน ๑๑,๓๒๙ ไร ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด ๑๘,๕๓๒.๖๖ ตัน
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๕๑๐.๔๑ ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๘๓ ทํารายไดใหกับจังหวัด มูลคา ๓๓๖.๔๙ ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๗๙.๕๖ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐.๙๗ พืชผักที่เกษตรกรนิยม ปลูกมากที่สุด ไดแก
แตงโม ขาวโพดหวาน ถั่วฝกยาว แตงกวา ตามลําดับ
 การเลี้ยงสัตว (สัตวเศรษฐกิจ ๕ ลําดับแรก)
จังหวัดนราธิวาส มีการเลี้ยงสัตวหลายชนิด แตที่นิยมเลี้ยงโดยทั่วไป ไดแก โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ
แกะ ไก และเปด เปนตน สวนใหญเลี้ยงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน สวนที่เหลือขายเปนรายไดเสริมภายใน
ครัวเรือน สายพันธสัตวที่นิยมเลี้ยงสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง เนื่องจากเลี้ยงงาย เหมาะกับสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่ สําหรับชนิดของสัตวเลี้ยง มีความผูกพันกับวิถีการดํารงชีวิต ตามความเชื่อขนบธรรมเนียม และประเพณี
ที่มีอยูในพื้นที่ โดยภาพรวมในการผลิตสัตวของจังหวัดนราธิวาส ยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด
โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ ตองอาศัยการนําเขาจากจังหวัดใกลเคียง และภาคกลาง เปนจํานวน
มาก ซึ่งผลของการเคลื่อนยายสัตวกอใหเกิดการนําเอาโรคระบาดสัตวหลายชนิดเขามาดวย
๑) โคเนื้อ สวนใหญเปนโคพันธพื้นเมือง และปจจุบันเริ่มเลี้ยงโคเนื้อพันธุลูกผสมจํานวนมาก
และมีแนวโนมที่จะมีมากกวาโคพันธุพื้นเมือง เนื่องจากการเลี้ยงในระยะเวลาสั้นกวา และการนําเขามาจากที่
อื่นโดยนิยมเลี้ยงในลักษณะโคมัน (เปนการขุนใหอวนแลวขาย โดยมิไดมองถึงสภาพของคุณภาพเนื้อ) ปริมาณ
การเลี้ยงโคเนื้อในป ๒๕๕๕ มีจํานวน ๖๒,๙๕๒ ตัว เกษตรกร ๑๕,๗๓๕ ราย
๒) กระบือ สวนใหญเปนการเลี้ยงปลอยตามธรรมชาติในพื้นที่ปาพรุ โดยใหผสมพันธุกันเอง
ตามธรรมชาติ เปนพันธุกระบือปลักทั้งหมด สําหรับอําเภอที่มีการเลี้ยงจํานวนมาก ไดแก อําเภอตากใบ อําเภอ
สุไหงโก-ลก อําเภอบาเจาะ และอําเภอยี่งอ ปริมาณการเลี้ยงกระบือทั้งหมด จํานวน ๔,๗๐๑ ตัว เกษตรกรที่
เลี้ยง ๘๘๐ ราย
๓) สุกร พื้นที่เลี้ยงมาก ไดแก อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอตากใบ อําเภอเมืองนราธิวาส และ
อําเภอสุไหงปาดี มีปริมาณการเลี้ยงสุกร จํานวน ๑,๑๑๗ ตัว เกษตรกร ๒๐๗ ราย สวนใหญเปนเกษตรกรราย
ยอย เลี้ยงขายในพื้นที่เขตหมูบาน และอําเภอของตนเอง ซึ่งไมเพียงพอตอการบริโภคตองนําเขาจากทองที่อื่น
๔) แพะ แกะ เปนสัตวเลี้ยงที่คูกับวิถีชีวิตของพี่นองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส แตเปน
การเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติเพื่อใชประโยชนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
ซึ่งปจจุบันจังหวัดไดใหความสําคัญและสงเสริมใหมีการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความตองการของประชากร
ในพื้นที่ สําหรับปริมาณแพะ แกะ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากไดสงเสริมการ
เลี้ยงพรอมดวยมีโครงการตางๆ ที่รัฐใหการสนับสนุน เชน โครงการแพะฮาลาลโครงการแพะเชิงพาณิชย และ
แกะฮาลาล เปนตน ปริมาณการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๓๒,๖๕๓ ตัว เกษตรกร ๕,๙๕๒
ครัวเรือน ปริมาณการเลี้ยงแกะ จํานวน ๒,๖๑๘ ตัว เกษตรกร จํานวน ๔๘๙ ราย
๕) ไก เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัว เรือน เปนการเลี้ยงแบบหลังบาน และที่
เหลือจึงจําหนาย ซึ่งปจจุบันไกพันธุพื้นเมือง เปนที่นิยมและความตองการของตลาดเปนอยางมาก สําหรับ
ปริมาณการเลี้ยงไก แยกเปนไกพื้นเมือง จํานวน ๕๖๔,๑๙๒ ตัว เกษตรกร ๒๘,๔๖๒ ราย ไกเนื้อ จํานวน
๘๓,๐๔๔ ตัว เกษตรกร ๔๔๙ ราย ไกไข จํานวน ๑๗,๗๒๔ ตัว เกษตรกร ๔๙๒ ราย
๖) เปด สวนใหญเปนเปดเทศ หรือเปดชวา โดยเลี้ยงแบบปลอยหลังบานตามธรรมชาติ เลี้ยง
ไวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือจึงจําหนาย โดยปริมาณการเลี้ยงเปดแยกเปน เปดเทศ จํานวน
๒๐๐,๑๙๑ ตัว เกษตรกร ๑๓,๙๖๓ ราย
เปดเนื้อ จํานวน ๙,๗๕๙ ตัว เกษตรกร ๘๐๘ ราย และเปดไข จํานวน ๔๓,๘๔๖ ตัว เกษตรกร ๒,๗๙๑ ราย
๒.๒.๒ การทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (จํานวนผลิตและมูลคา)

 การทําประมง (การประมงพาณิชย และการประมงพื้นบาน)
จังหวัดนราธิวาส มีประชากรที่ประกอบอาชีพทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๕,๑๕๘ ราย แยกเปน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๔,๔๓๗ ราย และเพาะเลี้ยงสัตวทะเล จํานวน ๗๒๑ ราย การเลี้ยงปลากะพงขาว
ในกระชัง จํานวน ๖๘๙ ราย และเพาะเลี้ยงปลาดุก จํานวน ๓,๔๔๘ ราย แยกเปน ปลาดุกในบอดินจํานวน
๑,๒๗๔ ราย และปลาดุกในบอพลาสติก จํานวน ๒,๑๗๔ ราย ซึ่งการเลี้ยงจะกระจายทุกอําเภอ ยกเวนประมง
ดานทะเล มีเฉพาะอําเภอเมืองนราธิวาส และอําเภอตากใบ เทานั้น โดยมีพื้นที่ความยาวชายฝง ๕๙ กิโลเมตร
มีเรือประมงจังหวัดนราธิวาส ทั้งหมด ๑,๓๑๖ ลํา แบงเปน เรือประมงพื้นบาน จํานวน ๑,๒๖๔ ลํา และ
เรือประมงพาณิชย จํานวน ๕๒ ลํา
 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
 การประมงน้ําจืด
๒.๓ ดานการคาและอุตสาหกรรม
๒.๓.๑ จํานวนทะเบียนนิติบุคคล จําแนกตามประเภทจดทะเบียน
๒.๓.๒ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๕ ลําดับแรก (จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
๒๑ หมวด) เงินทุนจดทะเบียน และอัตราการจางงาน
๒.๓.๓ การคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ
 สถิติการสงออก-นําเขา จําแนกตามดานศุลกากร
 ประเภทสินคาสงออก – นําเขา ๑๐ ลําดับแรก จําแนกตามประเทศ
๒.๔ ดานการทองเที่ยว
๒.๔.๑ จํานวนหองพัก
๒.๔.๒ จํานวนนักทองเที่ยว (ไทย-ตางประเทศ)
๒.๔.๓ ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
๒.๔.๔ สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา ๑๐ ลําดับแรก
พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาตันหยง (ตันหยงแปลวาพิกุล) อําเภอเมืองหางจาก
ตัวเมืองนราธิวาส ประมาณ ๘ กิโลเมตร สรางขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๖ บนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
๓๐๐ ไร ดานหนาของเขาตันหยงเปนชายหาดสวยงามมาก
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยูบริเวณริมถนนสายนราธิวาส – ระแงะ ตําบลลําภู อําเภอเมือง บน
เนื้อที่ประมาณ ๑๔๒ ไร หางจากตัวเมืองนราธิวาส ๙ กิโลเมตร สรางเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๙ เปน
พระพุทธรูปประทัปนั่งปางประทานพรที่สวยงาม และใหญที่สุดในภาคใต โดยบรรจุ พระบรมสารีริกกธาตุไวที่
พระอุระเบื้องซาย
มัสยิดกลางประจําจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยูถนนพิชิตบํารุง หางจากตัวเมืองนราธิวาสไปทางชายหาด
นราทั ศ น ประมาณ ๑ กิ โ ลเมตร มั ส ยิ ด กลางประจํ า จั ง หวั ด นราธิ ว าส เป น ศู น ย ก ลางการประกอบ
ศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม กอสรางเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔
ชายหาดนราทัศน ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เปนชายหาดที่มีความยาวไมต่ํากวา ๔ – ๕
กิโลเมตร หาดทรายขาวละเอียดสลับกับทิวสนอันรมรื่น
หาดอาวมะนาว ตั้งอยูอําเภอเมือง หางจากตัวเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร ไปตามถนนนราธิวาส
- ตากใบ เปนหาดทอดยาวจรดแมน้ําบางนรา ฝงขวาจรดเขตพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน เปนสถานที่จะไป
ชมพระอาทิตยในยามเชา มีการทําผาบาติกของกลุมแมบานอาวมะนาว
ศู น ย ศึ กษาการพั ฒนาพิ กุ ล ทอง พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หัว ทรงมี พระราชดําริ จั ด ตั้งขึ้ น ที่จ ะ
ดําเนินการปรับปรุงศึกษา และทดลองวิจัยดินที่มีปญหา ซึ่งตั้งอยูตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส
หมูบานทอน หางจากตัวเมือง ๑๖ กิโลเมตร ตามเสนทางนราธิวาส - บานทอน เปนหมูบาน
ชาวประมงไทยมุสลิมเปนแหลงผลิตเรือกอและ

วั ด ชลธาราสิ ง เห ตั้ งอยู ตํ า บลเจ ะ เห อํ าเภอตากใบ เปน วั ดเก าแก เป น ศู น ยร วมความศรัท ธา
ในพระพุทธศาสนาของชาวไทย ที่อาศัยในเขตอําเภอตากใบ อําเภอใกลเคียง และชาวไทยที่อาศัยในประเทศ
มาเลเซีย
ปาพรุโตะแดง ยังคงเปนปาสมบูรณ ดั้งเดิมเปนพื้นที่ในเขตอนุรักษ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ ไร มี
สัตวปามากกวา ๒๐๐ ชนิด และมีอยูหลายชนิดที่หายาก เชน แมปาหัวแบน เสือไฟ กระรอกบินแกมแดง
นอกจากนั้นยังมีพรรณไมปาอีกกวา ๔๐๐ ชนิด
ดานสุไหงโก-ลก เปนเสนทางเขา - ออก ในการทองเที่ยว และการคาระหวางประเทศนักทองเที่ยว
สามารถเดินทางเขา - ออกสะดวก โดยมีสะพานเชื่อม สรางโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซีย
น้ําตกสิรินธร ตั้งอยูที่ตําบลโละจูด อําเภอแวง มีลักษณะลาดเอียง มีน้ําตกลดหลั่นลงเปนขั้นๆ มีความ
สวยงามตามธรรมชาติน้ํ าใสตลอดป เหมาะสําหรับ พักผอนหย อนใจ และแหลงความรูดานพฤกษศาสตร ที่
นาสนใจ
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา–บาลา ตั้งอยูบริเวณทิวเขาสันกาลาคีรีอันเปนแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
ซึ่งเปนปาฮาลา-บาลาในเขตอําเภอแวงและอําเภอสุคิริน เปนแหลงอาศัยของพืชพรรณและสัตวปาที่หายาก
โดยเฉพาะนกเงือกตาง ๆ ที่พบไดประมาณ ๙ – ๑๐ ชนิด
ศาลเจาแมโตะโมะ เดิมประดิษฐานที่บานโตะโมะ ปจจุบันไดอัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลเจาในอําเภอ
สุไหงโก-ลก จะมีการจัดงานประเพณีประจําป ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ เดือน ๓ ของจีน (เดือนพฤษภาคม) เปน
สถานที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และนักทองเที่ยว เชื้อสายจีนประเทศใกลเคียง
น้ํา ตกฉัต รวาริน อยูที่บานโผลง ตําบลโตะเด็ ง อําเภอสุไหงปาดี เปนน้ําตกที่เกิดจากเทือกเขา
สันกลาคีรี อุดมสมบูรณไปดวยพรรณไมและสัตวปา
อุทยานแหงชาติน้ําตกซีโป ตั้งอยูที่ตําบลเฉลิม อําเภอระแงะ ซึ่งเปนน้ําตกที่สวยงามอีกแหงหนึ่ง จาก
อุ ท ยานน้ํ า ตกซี โ ปผ า นบ า นซี โ ปจะพบต น ลองกองซี โ ป หรื อ ต น ลองกองตั น หยงมั ส ซึ่ ง มี อ ายุ ๓๐ป
บานซีโปแหงนี้ ถือเปนแหลงกําเนิดลองกองของประเทศไทย
มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือมัสยิดวาดิลฮุสเชน บานตะโละมาเนาะ ตําบลลูโบะสาวอ อําเภอบาเจาะ
เปนมัสยิดไมตะเคียนทั้งหลัง มีความเกาแกกวา ๓๐๐ ป และยังใชงานอยูจนถึงปจจุบัน
๒.๔.๕ รานอาหารเดนประจําเดือน ๑๐ ลําดับแรก
๓. แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบดวย
๓.๑ วิสัยทัศน
“ เศรษฐกิจกาวหนา นรานาอยู สูสันติสุข ”
๓.๒ เปาประสงค
๑. เปาประสงครวม : เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การดําเนินชีวิต เชื่อมั่นในอํานาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคาสินคาและบริการ การคาชายแดนเพิ่มขึ้น
๒) ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ
๓.๓ แผนที่ยุทธศาสตรจังหวัด
๑) พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคาสินคาและบริการการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
๑.๑ พัฒนาดานชายแดน โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และบริการ
๑.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุมผูผลิต
สินคาชุมชนและ ผูประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ใหมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการทั้งการผลิต แปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และเชื่อมโยงชองทางการตลาดรองรับการคา
ชายแดนและประชาคมอาเซียน
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และเสริมสราง
กิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธและสนับสนุนการทองเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
๑.๔ เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะ ฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถการ
ทํางาน
๑.๕ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค
ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ
๒.๑ สงเสริมใหมีการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และเยาวชนได รั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐานอย า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพและ
สอดคลองกับวิถีชุมชน
๒.๓ เสริมสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนใหมีสุขภาพที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได
๒.๔ สงเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององครูดานภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางรายไดแกชุมชน และ
เสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น
๒.๕ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและแก ไ ขป ญ หาด า นภั ย พิ บั ติ แ ละการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อยางยั่งยืน
๒.๖ สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน สตรี และผูดอยโอกาส และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวเขามามี
สวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาชุมชน
๒.๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
เปาประสงค
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ
กลยุทธ

๓.๑ พัฒนากําลังภาคประชาชน และองคกรภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ใหมีศักยภาพใน
การคุมครอง และรักษาความปลอดภัยหมูบาน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ สงเสริมการอํานวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง โดยการสรางพื้นที่ความ
ปลอดภัย เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยง และเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาพื้นที่
๓.๓ พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ของรัฐใหมีความ เขมแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๔ สงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓.๕ สงเสริมการประชาสัมพันธในทุกมิติเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัดทั้งในและตางประเทศ
๓.๔ บัญชีโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔.๑ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
๓.๔.๒ รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จําแนกรายละเอียดกิจกรรม (e-Budgeting)
๓.๕ โครงการพัฒนาขนาดใหญที่ใชงบประมาณตามภารกิจ (Functions) ๑๐ ลําดับแรก
(ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณ)
๔. สถานการณปจจุบัน ประกอบดวย
๔.๑ ผลการเบิกจายงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน เงินเหลื่อมป)
๔.๒ การดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
๔.๒.๑ การแกไขปญหายาเสพติด
 การเสริมสรางความเขมแข็งใหหมูบาน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง
 ผลการจับกุม
 การบําบัดฟนฟูและฝกอาชีพ
 การติดตามผูผานการบําบัด
๔.๒.๒ การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม
๔.๒.๓ พื้นที่ประสบสาธารณภัย
 พื้นที่ประกาศภัยแลง
 พื้นที่ประสบปญหาไฟปา/หมอกควัน
 สาธารณภัยอื่นๆ
๔.๒.๔ การขับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการปดทองหลังพระ
๔.๒.๕ การเตรียมพื้นที่รองรับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒
๔.๒.๖ การจัดระเบียบการคาในที่สาธารณะ ชายหาด และทางเทาเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน
๔.๒.๗ การแกไขปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย และผูหลบหนีเขาเมือง
๔.๒.๘ การสงเสริมตลาดนัดชุมชน
๔.๒.๙ การแกไขปญหาขยะ
๔.๒.๑๐ การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
๔.๓ ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและความตองการจากพื้นที่
--------------------------------------------------------

