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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 

จังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื ้นทีแบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อวันที่  
19 ตุลาคม 2565 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ   
นโยบายรัฐบาล แผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่างๆ และให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
เพื่อเป็นแผนชี้นำการพัฒนาในภาพรวมและเป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการและหน่วยงาน  
ในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื ่อมโยงกันนำไปสู ่การเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ได้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การประชุมระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผน  
ในระดับพื้นที่โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ผ่านเครื่องมอืแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ 
เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ขับเคลื่อนการพัฒนา 
มุ ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนทั ้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ  
ส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
กับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดนราธิวาสสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 

จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนราธวิาส 
ได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั ่นคง การค้ามั ่งคั ่ง สันติสุขยั ่งยืน  
สู่นราน่าอยู่” ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพัฒนา  ได้แก่ 

1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน 
การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขท่ียั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ยังคงเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป.  

จังหวัดนราธิวาส 
พฤศจิกายน 2565 
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2. แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
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3. สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

3.1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
3.1.1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

จังหวัด “นราธิวาส” เดิมชื่อ "มะนารอ" มีฐานะเป็นเพียงอำเภอหนึ่ง เรียกว่า อำเภอบางนรา 
ขึ้นกับเมืองสายบุรี หนึ่งในเจ็ดหัวเมืองภาคใต้ ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับเมืองระแงะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมือง
เช่นกัน  โดยประวัติความเป็นมาของนราธิวาส มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเมืองปัตตานี เมืองสายบุรี
และเมืองระแงะ และใน พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว เสด็จประพาส 
มณฑลปักษ์ใต้ ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตราประจำเมืองและทรงดำริเห็นว่า บางนรานั้น  
เป็นแต่ชื่อตำบลบ้าน สมควรจะมีชื่อเมืองไว้ให้เป็นหลักฐานต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยน
ชื ่อเมือง “บางนรา” เป็น "เมืองนราธิวาส" หมายถึง "ที ่อยู ่อันยิ ่งใหญ่ของประชาชน" เมื ่อวันที่  
10 มิถุนายน พ.ศ. 2458 ต่อมาใน พ.ศ. 2476 ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ครั้งยิ่งใหญ่ และให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัดเมืองนราธิวาส จึงเปลี่ยนเป็น "จังหวัดนราธิวาส" จากนั้น
เป็นต้นมา 

1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูห่างจากกรุงเทพมหานคร  

โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตรและทางรถไฟประมาณ 1,116 กิโลเมตร สุดชายแดนไทย-
มาเลเซียที ่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื ่อนบ ้าน 
และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือ  จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย 
- ทิศใต้  จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 
- ทิศตะวันออก    จดประเทศมาเลเซีย 
- ทิศตะวันตก      จดจังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส มีชายแดนที่เชื ่อมกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทั ้งทางบกและทางน้ำ  
มีเขตแดนติดต่อกันยาวประมาณ 178.60 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย รวม 3 ด่าน คือ  
(1) ด่านสุไหงโก-ลก มีพื้นที่ 61 ไร่ ในอำเภอสุไหงโก-ลก เชื่อมเมือง Rangtau Panjang รัฐ Kelantan 
(2) ด่านตากใบ มีพื้นที่ 34 ไร่ ในอำเภอตากใบ เชื่อมเมือง Tumpat รัฐ Kelantan และ (3) ด่านบูเก๊ะตา 
พ้ืนที่ 49 ไร่ ในอำเภอแว้ง เชื่อมเมือง Bukit Bunga รัฐ Kelantan 

จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ 2 ,797,143.75 ไร่ มีพื้นที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของ  
พื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดน
ไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่  
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อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ 
และแม่น้ำโก-ลก มีพ้ืนที่ป่าพรุจำนวนประมาณ 361,860 ไร่ 

 

 

รูปที่ 1 : ที่ต้ังและอาณาเขตอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 

2) สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดนราธิวาสมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยแบ่งออกเป็น 2 ฤดู  ได้แก่ 

ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกช่วงหนึ่ง คือ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 251.62 มิลลิเมตรต่อปี ทำให้จังหวัดนราธิวาส  
ไม่เคยประสบปัญหาน้ำแล้งโดยในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำฝนทั้งปีเฉลี ่ยสูงถึง 3,019.4 มิลลิเมตร  
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จำนวนวันฝนตก 163 วัน ซึ ่งมีปริมาณที ่ส ูงกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ย 30 ปี (พ.ศ. 2524 – 2553)  
2,457.6 มิลลิเมตร 

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 32.2 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 78.39 เปอร์เซ็นต์ 

 

3) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) สาธารณูปโภค 

(1.1) ไฟฟ้า 
ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 200,210 ราย ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ 

คือ ภาคครัวเรือน รองลงมาคือ ภาคสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการและสาธารณะ 
ตามลำดับ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที ่ใช้ในจังหวัดรวม 452.35 ล้านกิโลวัตต์ สามารถให้บริการไฟฟ้า
ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ 

ตารางที่ 1 : จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 2560 2561 2562 2563 2564 
จำนวนการไฟฟ้า 13 13 13 13 13 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 185,411 188,844 192,060 196,898 202,210 

บ้านอยู่อาศัย (น้อยกว่า 150 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน) 125,426 126,824 128,119 129,680 126,616 

บ้านอยู่อาศัย (150 และมากกว่า กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อ

เดือน) 
44,128 45,594 47,016 50,026 57,789 

กิจการขนาดเล็ก 12,444 12,744 12,936 12,794 12,717 
กิจการขนาดกลาง 317 338 364 375 379 
กิจการขนาดใหญ่ 10 11 13 13 14 
กิจการเฉพาะอย่าง 22 21 22 22 15 
องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 2 - 1 1 1 
สูบน้ำเพื่อการเกษตร 7 8 8 7 7 
ไฟชั่วคราว 3,055 3,304 3,581 3,980 4,672 

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 403,361,168 413,281,164 423,253,998 436,234,690 452,353,565 

บ้านอยู่อาศัย (น้อยกว่า 150 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน) 105,240,549 105,294,289 105,445,472 114,970,092 111,339,114 

บ้านอยู่อาศัย (150 และมากกว่า กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อ

เดือน) 
113,461,975 120,411,093 126,454,583 131,202,340 149,410,875 

กิจการขนาดเล็ก 75,393,275 78,548,979 79,665,364 79,670,292 80,692,033 
กิจการขนาดกลาง 65,394,193 65,783,339 66,887,711 66,300,711 67,745,976 
กิจการขนาดใหญ่ 31,684,545 31,045,464 32,984,441 36,704,995 36,704,157 
กิจการเฉพาะอย่าง 8,812,026 8,530,898 8,177,927 3,933,152 2,415,450 
องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 34,680 310 - - - 
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ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 2560 2561 2562 2563 2564 
สูบน้ำเพื่อการเกษตร 111,695 48,709 80,810 79,522 92,732 
ไฟชั่วคราว 3,228,230 3,618,083 3,557,690 3,373,586 3,953,228 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส 
 

(1.2) ประปา 
การประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดนราธิวาส มีพื ้นที ่ให้บริการรวมทั้งสิ ้น 9 อำเภอ มีจำนวน 

ผู ้ใช ้น ้ำประปา 32,770 ครัวเร ือน และมีอำเภอจำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ พื ้นที ่ในอำเภอบาเจาะ ,  
อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา บ่อน้ำตื้น 
และบ่อน้ำบาดาล ไม่มีการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล 
โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 

ตารางที่ 2 : สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2564 

อำเภอ    
กำลัง 

การผลิต 
(ลบ.ม.) 

น้ำที่ผลิต 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำที่
จำหน่ายแก่ผู้ใช้ 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำที่จ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์และ

รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำที่ใช้
ในระบบ 
(ลบ.ม.) 

ผู้ใช้น้ำ(ราย) 

รวมยอด 2,170 15,649,376 9,451,110 4,963,596 1,274,190 35,388 

เมืองนราธิวาส 1,050 9,371,416 4,840,096 3,463,266 1,068,054 18,623 

ตากใบ 100 355,396 338,316 30,200 16,500 1,250 

ยี่งอ ข้อมูลรวมอยูก่ับอำเภอเมือง 

ระแงะ 150 718,147 459,632 255,301 3,214 1,657 

รือเสาะ 140 709,671 662,933 288,107 46,738 1,695 

ศรีสาคร 30 310,850 307,764 78,672 3,184 813 

แว้ง ข้อมูลรวมอยูก่ับอำเภอสุไหงโก-ลก 450 

สุคิริน 50 230,448 120,505 40,050 16,500 620 

สุไหงโก-ลก 650 3,953,448 2,721,864 808,000 120,000 10,280 

หมายเหตุ:  พื้นที่ในอำเภอบาเจาะ, อำเภอสุไหงปาด,ี อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง ไม่มีการให้บริการของการประปาสว่นภูมิภาค  
(เป็นประปาหมู่บา้น/ประปาภูเขา/บ่อนำ้ตื้น) 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส 
 

(1.3) แหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะแหล่งน้ำจากบ่อบาดาลรวม 816 แห่ง โดยมีปริมาณน้ำ

ที่เก็บได้ 3,582.86 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อำเภอที่มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้เพ่ือใช้อุปโภคบริโภคมากท่ีสุด คือ 
อำเภอเมืองนราธิวาส รือเสาะและบาเจาะ ตามลำดับ และอำเภอที่มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้น้อยที่สุด คือ 
อำเภอสุคิรินและอำเภอศรีสาคร ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนแหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ เป็นรายอำเภอ 

อำเภอ/กิ่งอำเภอ 

ปี พ.ศ. 2564 
ประเภทแหล่งน้ำ 

รวม 
อ่างเก็บน้ำ 

ฝายคอนกรีต คู,คลอง บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น 
ใหญ ่ กลาง เล็ก 

รวมยอด 952 - 1 11 109 15 816 - 
เมืองนราธิวาส 108 - 1 1 1 3 102 - 
ตากใบ 23 - - - - 3 20 - 
บาเจาะ 83 - - 1 3 1 78 - 
ยี่งอ 75 - - 1 6 7 61 - 
ระแงะ 112 - - 2 9 - 101 - 
รือเสาะ 153 - - 2 17 - 134 - 
ศรีสาคร 48 - - - 15 - 33 - 
แว้ง 81 - - - 6 - 75 - 
สุคิริน 34 - - 2 25 - 7 - 
สุไหงโก-ลก 46 - - - 1 1 44 - 
สุไหงปาด ี 71 - - 1 10 - 60 - 
จะแนะ 64 - - - 13 - 51 - 
เจาะไอร้อง 54 - - 1 3 - 50 - 
ที่มา : โครงการชลประทานนราธิวาส และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
 

(1.4) โทรศัพท์  
ในปี พ.ศ. 2564 การใช้บริการโทรศัพท์มีจำนวน 8,698 เลขหมาย จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า 

ความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะลดลงมาเป็นลำดับ สะท้อนถึงพฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ตารางที่ 4 : ข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์ 
หน่วย : หมายเลข 

การให้บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

รวม 12,866 11,568 10,691 9,598 8,698 
โทรศัพท์ประจำที ่ 10,760 9,453 8,577 7,502 6,690 
โทรศัพท์สาธารณะ 2,106 2,115 2,114 2,096 2,008 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
 
(1.5) การใช้อินเตอร์เน็ต  
จังหวัดนราธิวาส มีสัดส่วนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากรในปี พ.ศ.พ.ศ. 2562 ในอัตรา

ร้อยละ 47.58 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเป็นลำดับ จากตารางที่ 5 ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนราธิวาสมีจำนวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน แต่ยังคงที่สัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต
น้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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ตารางที่ 5 : สถิติใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มภาคใต้ชายแดน 
การใช้อินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
นราธิวาส จำนวนผู้ใช ้ 169,752 198,696 230,367 298,603 

ร้อยละของจำนวนประชาการ 27.61 32.14 37.06 47.58 
ยะลา จำนวนผู้ใช ้ 161,911 200,410 206,565 273,884 

ร้อยละของจำนวนประชาการ 40.84 50.27 51.53 67.69 
ปัตตานี จำนวนผู้ใช ้ 212,059 267,945 277,374 380,866 

ร้อยละของจำนวนประชาการ 37.87 47.57 48.96 66.53 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

(2) การคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งสามารถรองรับ 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

(2.1) ทางบก  
(2.1.1) เส้นทางถนน  
จังหวัดนราธิวาสเป็นโครงข่ายการจราจรในภูมิภาคตามทางหลวงหมายเลข AH18 (ปัตตานี-

นราธิวาส) เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข AH2 เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เชื่อมระเบียงทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก 

 
รูปที่ 2 : เส้นทางถนนเชื่อมโยงถนนภายในประเทศและ

ต่างประเทศของจังหวัด 

นอกจากน ี ้ย ั งสามารถเช ื ่อมโยง 
อีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมกับประเทศมาเลเซีย
ทางด่านชายแดน 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากร 
ส ุ ไหงโก-ลก ด ่านศ ุลกากรตากใบ และ 
ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ผ่านทางทิศตะวันออก
ของประเทศมาเลเซีย โดยใช้เส้นทางหลวง
หมาย เลข  4057  เ ช ื ่ อมก ั บหมาย เลข 
ทางหลวงที่ 3 ผ่านเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 
รัฐตรังกานู รัฐปาหัง และรัฐยะโฮร์ประเทศ
มาเลเซีย ซึ ่งเป็นเส้นทางที ่ผ่านท่าเรือโต๊ะ
บาหลี ท่าเรือคอนตันเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศมาเลเซีย และเป็นเส้นที่เชื่อมต่อไป
ยังประเทศสิงคโปร์ 

(2.1.2) ทางราง 
ระบบรางในประเทศ : ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีโครงข่ายเส้นทางรถไฟสายใต้ จากกรุงเทพฯ 

มายังชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ และเข้าสู ่ภาคตะวันตกของประเทศมาเลเซีย โดยระบบราง  
ของประเทศมาเลเซีย ทางด้านทิศตะวันตก ถูกพัฒนาเป็นระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรถไฟฟ้า
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ความเร็วปานกลาง  ส่วนเส้นทางรถไฟสายชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก (จังหวัดนราธิวาส) ซึ่งเป็น
เส้นทางที ่ผ่านเข้าตอนกลางของพื้นที ่จังหวัดนราธิวาสในลักษณะแบ่งพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเลด้านตะวันออก 
กับพ้ืนที่ภูเขาด้านตะวันตกจากกัน 

 
รูปที่ 3 : โครงข่ายเส้นทางรถไฟสายใต้ 

โ ด ยทา ง ร ถ ไฟที่ ผ ่ า น จ ั งหวั ด
นราธ ิวาส จะต ัดผ ่ านอำเภอร ือเสาะ  
อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดีและสิ้นสุดที่
อำเภอสุไหงโก-ลก ติดเขตแดนประเทศ
ประเทศมาเลเซีย ภายในจังหวัดนราธิวาสมี
จำนวนสถานีรถไฟทั้งสิ้น จำนวน 11 แห่ง 
สถานีที ่สำคัญคือสถานีสุไหงโก-ลกและ 
สถานีรถไฟตันหยงมัส เพราะมีปริมาณ
ผู้โดยสารและสินค้าขึ้นลงมากที่สุด จำนวน
ขบวนรถไฟที ่แล่นผ่านจังหวัดนราธิวาส 
มี 14 ขบวน ในแต่ละวัน โดยมีสถิติจำนวน
ผ ู ้ โ ด ยส าร และส ิ น ค ้ าที่ ส ถ าน ี ร ถ ไฟ 
สุไหงโก-ลก ในรอบ 5 ปี ดังนี้ 

ตารางที่ 6 : สถิติจำนวนผู้โดยสารและสินค้าท่ีสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ปี พ.ศ. 2555 – 2562 

ปี จำนวนสินค้า (กก.) จำนวนผู้โดยสาร (คน) 
อัตรา (%) 

สินค้า ผู้โดยสาร 
พ.ศ. 2555 767,482 440,753 21.02 - 
พ.ศ. 2556 738,000 444,444 -3.84 0.84 
พ.ศ. 2557 593,188 460,736 -19.62 3.67 
พ.ศ. 2558 683,704 487,492 15.26 5.81 
พ.ศ. 2559 574,870 446,056 -15.92 -8.50 
พ.ศ. 2560 576,678 441,083 0.31 -1.11 
พ.ศ. 2561 658,912 370,581 14.26 -15.98 
พ.ศ. 2562 661,483 375,197 0.39 1.25 

ที่มา : สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก  
 

จะเห็นว่า แม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างต่อเนื่อง แต่การขนส่ง
ทางรางและการเดินทางของประชาชน ยังมีความนิยมที่จะใช้ระบบรางในการขนส่งและเดินทาง ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน
สินค้าที่ขนส่งผ่านทางระบบราง เท่ากับ 661,483  กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวนสินค้า 
658,912 กิโลกรัม ร้อยละ 0.39 และผู้โดยสารจำนวน 375,197 คน มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561  
ที่มีผู้โดยสาร จำนวน 370,581 คน ร้อยละ 1.25 
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ระบบรางระหว่างประเทศ : เดิมประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ทำสัญญาการเดินรถร่วม 
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย - การรถไฟสหพันธ์มลายา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2497 ให้สถานีรถไฟ
ปาดังเบซาร์ร ัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ประเทศไทย เป็นสถานีร่วม  
โดยประเทศมาเลเซียดูแลสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ สำหรับประเทศไทยดูแลสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ซึ่งปัจจุบัน
สัญญาการเดินรถร่วมดังกล่าวยังไม่ได้ถูกยกเลิก   

เส้นทางรถไฟเดิมจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก (จังหวัดนราธิวาส) ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส  
(รัฐกลันตัน) เคยเป็นเส้นทางรถไฟหลักที่มีการใช้บริการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้าทางรถไฟมาในอดีต 
และหยุดให้บริการมากว่า 20 ปี อันเนื่องมาจากปัญหาการค้าข้าวสาร น้ำตาลทราย ยาเสพติด และแรงงาน 
ที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย แต่เป็นข้อสังเกตว่าการเดินทางระหว่างสถานีร่วมของรถไฟปาดังเบซาร์
ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่าการค้าชายแดนผ่านทางระบบรางปีละกว่า 200,000 ล้านบาท 
ซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์เนื่องจากสินค้าร้อยละ 80 เป็นยางพาราได้ส่งออกไปที่ท่าเรือ 
บัตเตอร์เวิร์ธ และรัฐเปอร์ลิส เป็นรัฐพรรครัฐบาล ปัญหาเรื่องการขนของหนีภาษี ซึ่งในอดีตพบทั้งที่สถานี 
ปาดังเบซาร์และสถานีสุไหงโก-ลก แต่มาเลเซียยกเลิกสถานีสุไหงโก-ลก เพียงสถานีเดียว เนื่องจากรัฐกลันตัน
เป็นพรรคของรัฐฝ่ายค้าน อีกทั้งเส้นทางรถไฟดังกล่าวยังคงมีสภาพใช้การได้ สมัยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 
เป็นรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการทดลองวิ ่งระหว่าง  สุไหงโก-ลก ถึง สถานีปาเสมัส  
ยังคงใช้การได้ เพียงแต่อาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมให้แข็งแรง ซึ่งปัจจุบันมาเลเซียและสิงคโปร์มีขบวนรถ
เดินทางจากสถานีรถไฟปาเสมัสไปยังสิงคโปร์ 

การรื้อฟ้ืนเส้นทางรถไฟเดิมจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก (จังหวัดนราธิวาส) ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส 
ร ัฐกลันต ัน ประเทศมาเลเซ ีย จะสามารถเช ื ่อมโยงไปถึงสถานีต ุมปัตร ัฐกล ันต ัน สู่  ร ัฐยะโฮร์  
ประเทศมาเลเซียและเชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ เป็นการเพิ่มความสะดวกและเชื่อมโยงโครงข่าย  
ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในการขนส่งสินค้า
ไทย-มาเลเซีย – สิงคโปร์  (พื ้นที ่เศรษฐกิจตอนใต้) อีกทั ้ง รัฐตรังกานูเป็นแหล่งค้าผ้าที ่มีชื ่อเสียง  
เป็นที ่ช ื ่นชอบของนักท่องเที ่ยวชาวตะวันตก ดังนั ้น จ ึงน่าจะเป็น ประโยชน์ด ้านการท่องเที ่ยว 
ของทั้ง 2 ประเทศ 

จ ังหว ัดนราธ ิวาส   ได ้ม ีหน ังส ือไปย ังกระทรวงการต ่างประเทศ  ขอความกร ุณาให้   
กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรี  เพื ่อพิจารณากำหนดเป็นประเด็น 
หารือกับผู้นำประเทศมาเลเซียในการเยือนประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทย รวมทั้งมีหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนและเร่งรัดผลักดันเมื่อปี 2557 

ปัจจ ุบ ันฝ ่ายไทย โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได ้ดำเน ินการปร ับปร ุงเส ้นทางรถไฟ 
จากสถานีรถไฟหาดใหญ่ถ ึงสถานีรถไฟชายแดนรันเตาปันย ัง แล ้วเสร ็จ 100% โดยปรับปรุง 
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โครงสร ้างพื ้นฐานราง 100 ปอนด์ และหมอนคอนกรีตโมโนบล ็อก ซ ึ ่งใช ้งบประมาณไปกว่า  
2,000 ล้านบาท นอกจากนี ้สะพานชายแดนยังสามารถรองรับน้ำหนัก U20 และสามารถลำเลียง 
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ได้โดยสะดวก แต่ยังต้องรอความคืบหน้าจากประเทศมาเลเซีย  

 

(2.1.3) สะพาน 
สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่สุไหงโก-ลก ถึงเมืองรันเตาปันยัง ประเทศมาเลเซีย : สะพานข้ามแม่น้ำ

โก-ลก เชื่อมอำเภอสุไหงโก-ลกกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตันของมาเลเซีย มีการใช้งานมาหลายสิบปี  
เป็นช่องทางหลักของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเยี่ยมญาติและทำงานในประเทศมาเลเซีย 
รวมทั้งยังเป็นช่องทางรถท่องเที่ยวและรถขนส่งหลักที่มีการใช้งานมากขึ้น แต่ปัจจุบันการคมนาคมขนส่ง
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ค่อนข้างแออัด ทำให้การเดินทางและการขนส่งช่วงบริเวณสะพานใช้เวลา
ค่อนข้างนาน หากสามารถสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่สอง ประกอบกับหากสามารถเปิดเส้นทาง
รถไฟเดิมจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จะเพิ่มเส้นทาง
การขนส่งได้เป็นสองเส้นทาง คือ เส้นทางถนนจากด่านสุไหงโก-ลก ไปยังประเทศมาเลเซีย และเส้นทาง
รถไฟจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น 

สะพานมิตรภาพ (สะพานบูเก๊ะตา) : เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที ่ 2 เชื ่อมระหว่าง 
บ้านบูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส กับบ้านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพาน
คอนกรีต 2 ช่องจราจร ยาว 120 เมตร กว้าง 16.9 เมตร 

 

(2.2) ทางอากาศ 
จังหวัดนราธิวาสมีท่าอากาศยาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 

ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2565 สนามบินนราธิวาส มีจำนวนเที่ยวบิน
เข้า-ออก รวมทั้งสิ้น 800 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรวม 107,976 คน (โดยมีผู ้โดยสารเฉลี่ย 
ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 ประมาณปีละ 156,340 คน) และเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564  
มีการลดเที่ยวบินเพื่อเดินทางเข้า-ออกสนามบิน และทำให้ปริมาณผู้โดยสารสนามบินลดลงอย่างชัดเจน 
ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 : ปริมาณผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส 
ปี (พ.ศ.) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

จำนวนเที่ยวบิน (เทีย่ว) 1,486 1,628 1,311 710 800 
ปริมาณผู้โดยสารสนามบิน (คน) 216,856 230,701 149,088 77,079 107,976 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) -16.23 6.38 -35.38 -48.30 40.08 
ที่มา : ทา่อากาศยานนราธิวาส 
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(2.3) ทางน้ำ 
(2.3.1) ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส :  
ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้ปรับเปลี ่ยนท่าเทียบเรือประมงเป็นท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์  

ในประเทศ โดยการขนส่งสินค้าจำพวกไม้แปรรูป และยางพารา จากจังหวัดนราธิวาสไปจำหน่าย  
ทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย  โดยรับซื้อสินค้าจำพวกข้าวและน้ำตาลจากส่วนกลาง เพ่ือจำหน่าย
ในพื้นที่หรือส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากการขนส่งทางน้ำมีต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยต่ำที่สุด  
และแม่น้ำบางนรามีความลึกเพียง 5 เมตร จึงไม่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่เกิน 500 ตันกรอสได้ 

(2.3.2) ท่าเทียบแพขนานยนต์ : 
อยู่ที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอำเภอตากใบ เพียง 3 กิโลเมตร การติดต่อระหว่าง

ประเทศไทยกับเมืองตุมปัตรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่มีระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร การสัญจร
ของประชาชนทั้งสองประเทศจะใช้แพขนานยนต์เป็นพาหนะในการขนส่งข้ามฟาก ซึ ่งประเทศไทย  
มีแพขนานยนต์ จำนวน 1 ลำ อย ู ่ภายใต ้ความดูแลขององค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดนราธิวาส  
ได้เปิดให้บริการตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทุกวันระหว่างเวลา 06.00 -18.00 น. ปัจจุบันแพขนานยนต์  
มีสภาพเก่าและทรุดโทรม เกิดการชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องหยุดให้บริการเพื ่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง  
ทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  

3.1.2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
1) ด้านเศรษฐกิจ 
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (Gross Provincial Product: GPP) 

(1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส 
จากตารางที ่ 8 ปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ  

40,415 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.29 จากปี พ.ศ. 2562  และอยู ่ในอันดับสุดท้ายในกลุ ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน โดยจังหวัดปัตตานี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดมากที่สุด เนื่องจาก มีภาคประมงเป็น  
ภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ทำให้ได้เปรียบจังหวัดอ่ืนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่ามูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (GPP) และจังหวัดอื่นๆ จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

ตารางที่ 8 : ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561r พ.ศ. 2562r พ.ศ. 2563p 
ปัตตานี 54,347 46,177 48,361 49,887 48,929 
ยะลา 42,746 43,360 45,104 47,230 48,816 
นราธิวาส 41,479 40,743 43,765 42,957 40,415 

กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 138,571 130,281 137,230 140,074 138,160 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(1.2) โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส 
ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส มีโครงสร้างเศรษฐกิจหลัก คือ 

พึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตร (หมวดบริการ) โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
นอกภาคการเกษตร และภาคการเกษตรของจังหวัดมีความผันผวนอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

โดยในปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตรมีส ัดส่วนร้อยละ 23.10  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (มูลค่า 9,335 ล้านบาท) ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
นอกภาคการเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 76.70 (มูลค่า 31,080 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจังหวัดโดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีหมวดบริการถึงร้อยละ 68.27 

ตารางที่ 9 : โครงสร้างของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2559 – 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

สาขา 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561r 2562r 2563p 
ภาคเกษตร 12,983 11,229 12,986 11,873 9,335 
• สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง 12,983 11,229 12,986 11,873 9,335 
ภาคนอกเกษตร 28,496 29,514 30,779 31,084 31,080 
หมวดอุตสาหกรรม 3,419 3,605 3,614 3,456 3,491 
• สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 180 151 276 260 276 
• สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 2,722 2,914 2,796 2,651 2,640 
• สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ 421 435 395 423 452 
• สาขาการจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของ

เสีย 
95 104 147 122 123 

หมวดบริการ 25,077 25,909 27,165 27,628 27,590 
• สาขาการก่อสร้าง 2,145 2,090 2,117 2,215 2,310 
• สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยนต์ 
4,269 4,051 4,457 4,360 4,023 

• สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 633 791 860 876 888 
• สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 246 265 300 328 129 
• สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 388 486 518 586 588 
• สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,886 1,973 2,153 2,186 2,206 
• สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,469 1,462 1,899 1,987 1,994 
• สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม

ทางวิชาการ 
2 2 1 3 4 

• สาขาการบริหารและการบริการสนับสนุน 67 80 91 98 47 
• สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 4,008 4,156 4,382 4,595 4,632 
• สาขาการศึกษา 7,922 8,416 8,074 7,965 8,163 
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สาขา 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561r 2562r 2563p 
• สาขาก ิจกรรมด ้านส ุขภาพและงานส ั งคม

สงเคราะห์ 
1,452 1,525 1,680 1,761 1,918 

• สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 41 48 57 67 60 
• สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 549 563 576 601 629 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 41,479 40,743 43,765 42,957 40,415 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (บาท) 58,126 56,799 60,662 59,215 55,417 
ประชากร (1,000 คน) 714 717 721 725 729 

หมายเหตุ : r = revised (มีการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง) และ p = preliminary (ค่ารายปีที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น) 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

สามารถแบ่งกิจกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส 
ออกเป็น 9 ภาคการผลิต แต่ละภาคการผลิต มีรายละเอียดดังนี้ (แสดงได้ดังรูปที่ 4) 

1) ภาคการเกษตร มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 888 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 
2) ภาคการอุตสาหกรรม (สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหินและสาขาการผลิต) มีมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจเท่ากับ 2,916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21  
3) ภาคสาธารณูปโภค (สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ สาขาการประปา 

และการจัดการของเสียและสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 1,163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 

4) ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4,304 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 10.65 

5) ภาคการค้า (สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์) มีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ 4,023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.95 

6) ภาคการขนส ่ง (สาขาการขนส ่ งและสถานท ี ่ เก ็บส ินค ้ า ) ม ีม ูลค่ าทางเศรษฐกิจ 
เท่ากับ 888 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.20 

7) ภาคบริการการท่องเที ่ยว  (สาขาที ่พ ักแรมและบริการด้านอาหารและสาขาศิลปะ  
ความบันเทิงและนันทนาการ) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47  

8) ภาคการเงินและการประกันภัย มูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 2,206 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 5.46  

9) ภาคการบริหารราชการของรัฐและอื ่น ๆ (สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์  
และเทคนิค สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค สาขาการบริหารราชการ
และการป้องกันประเทศ สาขาการศึกษา สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์และสาขาบริการ
อ่ืนๆ) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 15,392 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.08 
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ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 4 : โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562 

จากรูปที่ 4 กล่าวได้ว่า ภาคการบริการของรัฐและอื่นๆ มีสัดส่วนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา 
คือ ภาคการเกษตร ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้า สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจ 
ของจังหวัดนราธิวาสพึ่งพาการใช้จ่ายภาครัฐ และผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำคัญ 

 

(1.3) ผลผลิตจังหวัดต่อหัวของ (GPP per Capita) 
ในปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสต่อหัว มีมูลค่า 55,417 บาทต่อคนต่อปี ลดลง 

จากปีที ่ผ ่านมา ที ่ม ีม ูลค่ารวม 59,498 บาทต่อคนต่อปี ส ่งผลให้จ ังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่  
มีผลผลิตจังหวัดต่อหัวน้อยที่สุดของประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 : ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี พ.ศ. 2563 เรียงลำดับจากมากไปน้อย           
(หน่วย : บาท) 

อันดับ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ

หัว 
1 ระยอง 831,374 
2 ปราจีนบุร ี 510,887 
3 ชลบุร ี 471,723 
4 พระนครศรีอยุธยา 436,363 
5 ฉะเชิงเทรา 403,574 
6 สมุทรสาคร 382,372 
7 สระบุร ี 321,625 
8 นครปฐม 288,232 
9 สมุทรปราการ 285,173 
10 จันทบุร ี 254,246 
11 ชุมพร 250,823 

อันดับ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ

หัว 
12 ปทุมธาน ี 239,753 
13 ภูเก็ต 226,158 
14 ราชบุร ี 222,261 
15 พังงา 219,867 
16 ลำพูน 209,668 
17 นนทบุรี 203,719 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 187,718 
19 ตราด 166,451 
20 กระบี่ 163,070 
21 สุราษฎร์ธาน ี 155,156 
22 สมุทรสงคราม 150,169 
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ภาคการเงินและการประกันภัย 

ภาคการบริหารราชการของรัฐและอื่น ๆ 
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อันดับ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ

หัว 
23 เพชรบุรี 143,591 
24 สิงห์บุรี 140,890 
25 สงขลา 140,562 
26 ลพบุร ี 137,004 
27 กำแพงเพชร 134,926 
28 เชียงใหม่ 131,967 
29 อ่างทอง 127,940 
30 ชัยนาท 123,905 
31 กาญจนบุร ี 123,679 
32 ขอนแก่น 121,648 
33 นครสวรรค์ 121,070 
34 นครนายก 119,304 
35 ตาก 118,508 
36 นครศรีธรรมราช 117,801 
37 นครราชสีมา 117,521 
38 สตูล 111,682 
39 ระนอง 110,240 
40 พิษณุโลก 107,854 
41 ตรัง 105,449 
42 สุพรรณบุรี 105,238 
43 ยะลา 102,821 
44 ลำปาง 100,591 
45 อุตรดิตถ์ 99,236 
46 พิจิตร 97,221 
47 เลย 95,989 
48 พะเยา 95,197 
49 หนองคาย 92,947 
50 อุทัยธาน ี 91,578 

อันดับ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ

หัว 
51 เชียงราย 88,281 
52 เพชรบูรณ์ 86,198 
53 อุดรธาน ี 85,982 
54 นครพนม 82,712 
55 แพร ่ 82,657 
56 ศรีสะเกษ 80,747 
57 มหาสารคาม 80,422 
58 สุโขทัย 80,206 
59 สุรินทร ์ 79,182 
60 น่าน 78,147 
61 พัทลุง 77,516 
62 ร้อยเอ็ด 76,334 
63 บุรีรัมย์ 76,038 
64 ปัตตาน ี 75,779 
65 อุบลราชธาน ี 74,408 
66 กาฬสินธุ ์ 73,404 
67 อำนาจเจริญ 72,573 
68 สระแก้ว 71,924 
69 ชัยภูมิ 69,375 
70 สกลนคร 69,009 
71 บึงกาฬ 68,497 
72 ยโสธร 65,254 
73 แม่ฮ่องสอน 63,419 
74 มุกดาหาร 61,345 
75 หนองบัวลำภ ู 59,157 
76 นราธิวาส 55,417 

เฉลี่ยทั่วประเทศ 224,962 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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เมื ่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส  
มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวน้อยที่สุดในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยอันดับหนึ่ง คือ จังหวัดยะลา  
และอันดับที่สอง คือ จังหวัดปัตตานี แสดงดังรูปที่ 5 

 

 
 ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 5 : ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product Per Capita)  
ของกลุม่จังหวัดภาคใต้ชายแดน  

(1.4) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Rate)  
จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2559 – 

2563 กล่าวได้ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสมีความผันผวนสูง แสดงดังรูปที่ 6 
โดยช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2559 - 2563 มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.73 
ซึ ่งจังหวัดนราธิวาสมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นในช่วงปี พ.ศ. 2561 จากสาขาสาขาเกษตรกรรม ป่าไม้  
และประมง และสาขากิจกรรมเกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที ่มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 28.22 และ 
ร้อยละ 22.65 ตามลำดับ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตกับท้ังประเทศ พบว่ามีแนวโน้มการเติบโตลดลงไป
ในทิศทางเดียวกัน 
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หมายเหตุ: อนุกรมแบบปริมาณลูกโซ่ มลีักษณะ Non - Additive ผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวม 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 6 : อัตราการการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส 
แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 

(1.5) การเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาสในช่วงปี พ.ศ 2559 - 
2563 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตค่อนข้างมาก ส่งผลให้

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดมีความผันผวน มีอัตราการเติบโตถดถอย อย่างชัดเจนด้วยปัญหาเศรษฐกิจ  
จากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังรูปที่ 7  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ภาคบริการของรัฐและอ่ืนๆ ภาคบริการของภาครัฐ ถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จังหวัดนราธิวาสมากที่สุด (อันดับหนึ่ง) โดยมีภาคเกษตรตามมาเป็นอันดับสอง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า 
เศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาสถูกขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจากรัฐบาล ที่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ ซึ่งมูลค่า
ของการบริการภาครัฐมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 ภาคบริการของรัฐ
และอื่นๆ มีมูลค่าการใช้จ่ายเท่ากับ 15,392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 จากปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดต้องลดการพ่ึงพาการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการของรัฐและอ่ืนๆ ลง 
เช่น สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ สาขาการศึกษา สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 
มุ่งเน้นหรือส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ และเพิ่มการใช้จ่ายในภาคการผลิต 
ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าหรือภาคการบริการและการท่องเที่ยว  
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ภาคเกษตร จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงของทั้งประเทศ ส่งผลให้ภาคการเกษตรของจังหวัด
นราธิวาส ในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 มีกำลังการผลิตลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2563 
ลดลงถึงร้อยละ -27.19 จากปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรมีการใช้กำลังแรงงาน (รวมประมง) 
มากถึง เกือบเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังแรงงานทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของ
จังหวัดนราธิวาส ถึงแม้ว่าภาคการเกษตรมีความสำคัญสำหรับจังหวัดนราธิวาส แต่แนวโน้มในอนาคต 
บทบาทของภาคการเกษตรในจังหวัดนราธิวาส ไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตทั้งหมด 
ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนราธิวาส ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปี  
ข้าวนาปรัง ทุเรียน เงาะ มังคุด กลับมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ลดลง ซึ่งอาจมาจากสาเหตุ 
เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือความผันผวนทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้
เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีความสามารถในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ให้มีมูลค่าสูงขึ ้นได้ เช่น พืชเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาสอย่างลองกอง พบว่ามีผลผลิต เก็บเกี ่ยวได้ 
เทียบเป็นผลผลิตต่อไร่ลดลง และไม่สามารถสร้างผลกำไรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ ส่งผลให้พ้ืนที่เพาะปลูก
ของลองกองลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต โครงสร้างภาคเศรษฐกิจและกำลังแรงงาน 
ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส อาจเปลี่ยนจากภาคการเกษตรไปสู่สาขาการผลิตอื่นแทน 

ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 ภาคการก่อสร้าง 
ในจังหวัดนราธิวาส มีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 4,304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
10.65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด และเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 มีการขยายตัวเพิ ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.37  

ภาคการค้า ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 ภาคการค้ามีความผันผวน โดยปี พ.ศ. 2563  
มีมูลค่าการค้าเท่ากับ 4,023 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ -8.40 โดยมูลค่าการค้าที่ลดลง 
สอดคล้องกับทิศทางการลดลงของรายได้จากภาคเกษตร ซึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งอาจ
กล่าวไดว้่า ภาคการค้าของจังหวัดนราธิวาส มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม เป็นการรวมกันระหว่างสาขาการผลิต และสาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 
โดยในปี พ.ศ. 2563 ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 2,916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของจังหวัด มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 0.15 โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
ในจังหวัดนราธิวาส เป็นอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ขั้นต้นที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ การจดทะเบียนของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด   
ในจังหวัดนราธิวาสมีการจดทะเบียนสะสมตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2562 รวมทั ้งสิ ้น 737 ราย โดย 
ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน จำนวน 114 ราย 

ภาคการเงินและการประกันภัย เป็นอีกภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีอัตรา
การขยายตัวในแต่ละปีโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.80 โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 2,206 ล้านบาท 
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ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.90 กล่าวได้ว่า ภาคการเงินและการประกันภัยของจังหวัด 
มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณเงินฝาก ปริมาณการใช้สินเชื่อ รวมถึงมีการทำประกันทั้งในส่วนของ
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันภัยเพ่ิมข้ึน 

ภาคสาธารณูปโภค ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 ภาคสาธารณูปโภคมีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับภาคการเงินและการประกันภัย โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 1,163 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด และมีอัตราการขยายตัวจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 2.78 เนื่องจาก
ในภาคสาธารณูปโภค เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ระบบเครื ่องปรับอากาศ ประปา โรงงาน 
กำจัดของเสีย โครงข่ายการสื่อสาร มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ภาคการขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 ภาคการขนส่งของจังหวัดนราธิวาส มีการเติบโต
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.42  
การบริการขนส่งภายในจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมีอัตราการขยายตัว 
ทั้งจากบริษัทไปรษณีย์ไทย และบริษัทขนส่งเอกชน เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นจากขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุดหรือแม้กระทั ่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ส่งผลให้ 
ภาคการขนส่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการขนส่งสินค้าในลักษณะตู้คอนเทรนเนอร์ ทั้งภายในประเทศ
หรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 

ภาคบริการการท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส
มาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ส่วนอำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอสุคิริน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
- 2563 ภาคบริการและการท่องเที ่ยวเติบโตค่อนข้างผันผวนจากสถานการณ์ที ่เป็นปัจจัยภายนอก 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบ โรคระบาด สงคราม เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า
เท่ากับ 189 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 หนึ่งเท่าตัวทีร่้อยละ -108.62 อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยว
ไม่ได้เกิดผลกระทบเพียงเฉพาะภายในจังหวัดนราธิวาสเพียงแห่งเดียว แต่ยังรวมถึงภาคการท่องเที ่ยว 
ของทั ้งประเทศ ที่ได้ร ับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ ่งส่งผลกระทบต่อ 
ภาคการท่องเที ่ยวในระยะยาวในเรื ่องของต้นทุนในการประกอบกิจการ การจ้างงานในภาคบริการ  
ผู้ประกอบโรงแรมหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
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          ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 7 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส แยกตามภาคเศรษฐกิจทีส่ำคัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563  
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(2) การค้าชายแดน 
จังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียบริเวณรัฐกลันตัน โดยมีด่านการค้าชายแดน         

ที่สำคัญ 3 แห่ง (ดังแสดงในรูปที่ 8) ได้แก่  
(2.1) ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก 

เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนนและทางรถไฟ และการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองชายแดน 
ซึ่งในอนาคต ถ้ามีการเดินเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยเช่นเดียวกับด่านปาดังเบซาร์ จะยกระดับ 
ด่านชายแดนสุไหงโกลกให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

(2.2) ด่านชายแดนบูเก๊ะตา 
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนนและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนด้านตะวันออก
ของประเทศไทยและมาเลเซีย ปัจจุบันการก่อสร้างด่านชายแดนบูเก๊ะตาแล้วเสร็จแล้ว แต่ยังมีปัญหาการ
เวนคืนพ้ืนที่ จึงยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 

(2.3) ด่านชายแดนตากใบ 
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการเดินทางทางระหว่างเมืองชายแดน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าเทียบเรือ
ให้มีประสิทธิภาพ  

 
รูปที่ 8 : ด่านชายแดน ไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

]โดยในปี พ.ศ. 2564 ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก เป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดของ
จ ังหว ัดนราธ ิวาส ซ ึ ่งม ีม ูลค ่าการค้าชายแดนเท่าก ับ 2,993.30 ล้านบาท คิดเป ็นร ้อยละ 99.968  
ของการค้าชายแดนทั ้งจ ังหวัด รองลงมาเป็นด่านชายแดนตากใบ มีม ูลค่าการค้าชายแดนเท่ากับ  
0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.029 และด่านบูเก๊ะตา ซึ่งเป็นด่านการค้าที่มีมูลค่าการค้าน้อยที ่สุด  
โดยมูลค่าการค้าชายแดนเท่ากับ 0.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.003 ดังแสดงในรูปที่ 9 
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ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธวิาส 

รูปที่ 9 : สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2564 

อย่างไรก็ตาม การค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาส มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจของโลก
หรือประเทศคู่ค้าอย่างมาเลเซีย โดยในปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่าการค้ารวม 2,99.30 ล้านบาท (แบ่งเป็น
มูลค่าส่งออก 1,542.92 ล้านบาท และมูลค่านำเข้า 1,450.38 ล้านบาท) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 
ปี พ.ศ. 2563  

ทั ้งนี ้ ในภาพรวมของจังหวัด พบว่ามีการนำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออก โดยส่วนใหญ่มี การ 
ขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้า (ประเทศมาเลเซีย) อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 10 

99.968%

0.029%

0.003%

ด่านศลุกากรสุไหงโก-ลก ด่านศลุกากรตากใบ ด่านศลุกากรบูเก๊ะตา 

ภาพรวมของสัดส่วนปริมาณการค้าชายแดน (รายด่าน)

51.53%

94.32% 100.00%

48.47%

5.68%

ด่านศลุกากรสุไหงโก-ลก ด่านศลุกากรตากใบ ด่านศลุกากรบูเก๊ะตา 

สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส (รายด่าน) 

ส่งออก น าเข้า 

ด่านศุลกากรบูเกะ๊ตา ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 

ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ด่านชายแดนตากใบ ด่านชายแดนบูเกะ๊ตา 

ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ด่านชายแดนตากใบ ด่านชายแดนบูเกะ๊ตา 
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     ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 

รูปที่ 10 : มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ตารางที่ 11 : มูลค่าการค้าชายแดนนราธิวาส แยกรายด่าน ปี พ.ศ. 2559 - 2564         
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี  สุไหงโก-ลก ตากใบ บูเก๊ะตา มูลค่าการค้ารวม 
พ.ศ. 2559 3,133.09 1,549.99 36.17 4,719.25 
พ.ศ. 2560 3,139.10 1,120.54 23.86 4,283.50 
พ.ศ. 2561 2,900.39 773.43 9.36 3,683.18 
พ.ศ. 2562 2,934.00   1,680.25  6.62 4,600.45 
พ.ศ. 2563 2,684.32 335.86 0.17 3,020.35 
พ.ศ. 2564 2,992.33 0.88 0.10 2,993.30 
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 

 

จากตารางที่ 12 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ผ่านด่านการค้าชายแดนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ไม้แปรรูป ปลาสด 
ปลาหมึกกล้วย หมึกกระดองแช่แข็ง แป้งสาลี ขนมปัง ผลิตภัณฑ์อาหารกรอบปรุงรส ของกินอื ่นๆ  
ยางมะตอย เสื้อผ้ามือสอง และของใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น ส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ พืช ผลไม้ ผัก เช่น 
ผักบุ ้ง ข้าวโพดสด พริกสด มะเขือ นอกจากนั ้นจะเป็น บุหรี ่ ปลาสด กุ ้งขาวแวนนาไมแช ่เย็น  
แป้งมันสำปะหลัง กระเบื้องสีลอนคู่ ถุงมือยาง เป็นต้น  
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ตารางที่ 12 : สินค้านำเข้าและสง่ออกที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่
สินค้านำเข้า สินค้าส่งออก 

ประเภทสินค้า มูลค่ารวม (บาท) ประเภทสินค้า มูลค่ารวม (บาท) 
1 ไม้แปรรูป 81,759,387 ปลาสดแช่เย็น 38,562,755 
2 ปลาสดแช่เย็น 50,213,873 บุหรี ่ 22,206,478 
3 ยางมะตอย 11,512,806 ผลไม้สด 13,776,292 
4 ถุงมือยาง 5,774,666 กระเบื้องสีลอนคู่ 7,098,679 
5 ขนมปังอบกรอบ/ขนมขบเค้ียว 1,689,298 ของใช้เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,839,875 
6 แป้งสาลี 1,524,264 กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น 6,580,325 
7 ครีมเทียม  1,255,641 ผักสด 5,238,340 
8 ของใช้ในครัวเรือน 1,061,000 ปลาทะเลตากแห้ง 5,224,500 
9 เศษไม้และขี้เร่ือย 900,000 แป้งมันสำปะหลัง 4,808,894 
10 หมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น 551,000 ถุงมือยาง 3,500,000 

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 
 

ถึงแม้จังหวัดนราธิวาสจะมีด่านชายแดนถึง 3 ด่าน แต่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดน 
มีเพียง 30,000 ล้านบาทเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างพื้นฐาน ด่านศุลกากรและการคมนาคม
ขนส่งบริเวณด่านชายแดนยังไม่มีความสะดวก ซึ่งทั้ง 3 ด่านชายแดนของจังหวัดนราธิวาสเชื่อมต่อกับ 
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีแม่น้ำโก-ลก คั่นกลาง ทำให้การข้ามแดนต้องมีสะพานเชื่อมระหว่าง
จังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน สำหรับด่านชายแดนสุไหงโก-ลก การจราจรค่อนข้างแออัด โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลสำคัญๆ ด่านชายแดนตากใบ ต้องอาศัยแพขนานยนต์ข้ามฟาก โดยไทยและมาเลเซีย ต่างมี  
แพขนานยนต์ฝ่ายละ 1 ลำ แพขนานยนต์ของไทย สภาพเก่ามาก ต้องซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งในช่วงซ่อมแซม 
จะต้องใช้เรือเล็กข้ามฟากเท่านั้น ทำให้สินค้าที่บรรทุกในเรือเล็กได้รับความเสียหาย ต้องนำสินค้าไปผ่าน 
ด่านชายแดนสุไหงโก-ลกแทน ส่วนด่านชายแดนบูเก๊ะตา เปิดให้บร ิการเม ื ่อปลายปี พ.ศ. 2550  
ความไม่สะดวกของการเชื ่อมชายแดนไทย-มาเลเซียที ่กล ่าวมา ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดน 
เป็นอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากรและการคมนาคมขนส่งบริเวณชายแดน  
ให้มีความเชื ่อมโยง สอดรับ กับทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสและ  
เมืองตน้แบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาสเพ่ิมขึ้น
ได้ในอนาคต 

(3) ผลผลิตทางการเกษตร 
ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที ่เพาะปลูก (เนื้อที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น) ทั้งหมด 

1,271,571 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.47 จากเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดของจังหวัด (คิดเป็น
ร้อยละ 45.30 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด) สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน ลองกอง ข้าวนาปี ทุเรียน มังคุด เงาะ และข้าวนาปรัง (สินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น มะพร้าวแก่  
หมาก มะม่วง ลางสาด พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น)  
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โดยสัดส่วนเนื้อที่ยืนต้นต่อเนื้อที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้นมากที่สุดคือ ยางพารา ที่ร้อยละ 72.06 
กล่าวได้ว่ายางพาราเป็นพืชทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 13 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวของผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

ประเภทพชื 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่กรีดยาง / เก็บเกี่ยว / ให้ผล (ไร)่ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1. ยางพารา 947,372 929,888 916,349 832,961 833,775 830,901 
2. ปาล์มน้ำมัน 66,058 65,244 65,659 61,298 61,933 64,619 
3. มะพร้าวผลแก่ * 39,074 39,226 39,226 38,780 28,845 38,880 
4. ลองกอง 37,252 36,047 35,821 36,581 35,755 35,660 
5. ข้าวนาป ี 34,873 34,897 35,112 34,787 34,897 35,112 
6. ทุเรียน 31,371 30,155 30,068 24,795 23,622 24,861 
7. มังคุด 25,639 26,126 26,126 20,476 20,808 22,268 
8. เงาะ 17,647 14,697 14,676 17,564 14,614 14,593 
9. ข้าวนาปรัง 59 43 60 59 43 60 

รวม 1,199,345 1,176,323 1,163,097 1,067,301 1,054,292 1,066,954 

หมายเหตุ : *  มะพร้าวผลแก่ เป็นไม้ผลที่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นลำดับสาม ผลผลิตส่วนใหญ่เพือ่การแปรูป ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์

จังหวัดนราธวิาสได ้กำหนดให้มะพรา้วผลแก่และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า 
จากต่างประเทศ โดยทางบก หรือทางทะเลเข้ามา หรือออกจากทอ้งที่ 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางที่ 14 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส  
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 

ประเภทพชื 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1. ยางพารา 188,987 178,472 174,489 227 214 210 
2. ปาล์มน้ำมัน 129,094 130,783 138,026 2,106 2,112 2,136 
3. มะพร้าวผลแก่ * 33,012 32,071 33,670 851 826 866 
4. ลองกอง 13,667 4,355 4,392 374 122 123 
5. ข้าวนาป ี 15,242 14,926 15,449 438 428 440 
6. ทุเรียน 14,023 9,344 13,577 566 396 546 
7. มังคุด 11,346 4,328 8,747 554 246 393 
8. เงาะ 12,185 5,507 7,269 694 377 498 
9. ข้าวนาปรัง 23 17 25 390 395 417 

รวม 417,556 379,786 395,619 5,810 4,721 5,212 

หมายเหตุ : *  มะพร้าวผลแก่ เป็นไม้ผลที่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นลำดับสาม ผลผลิตส่วนใหญ่เพือ่การแปรูป ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์

จังหวัดนราธวิาสไดก้ำหนดให้มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า 
จากต่างประเทศ โดยทางบก หรือทางทะเลเข้ามา หรือออกจากทอ้งที่ 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ทั้งนี้ ผลผลิตการเกษตรประเภท เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
ของจังหวัด มีผลผลิตตามฤดูกาล ในขณะที่บางช่วงเวลามีราคาตกต่ำ บางช่วงเวลามีราคาสูง ราคาสินค้า
เกษตรในภาพรวมของจังหวัดจึงมีความผันผวนสูงตามช่วงเวลาของราคาสินค้า  

(3.1) พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนราธิวาส 
ยางพารา ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่

เพาะปลูกยางได้ทั้งหมด 916,349 ไร่ มีเนื้อที่ทีส่ามารถให้ผลผลิต (กรีดยาง) ได้เท่ากับ 830,901 ไร่ (ประมาณ
ร้อยละ 90.68 ของเนื้อทีย่ืนต้นทั้งหมด)  

ตารางที่ 15 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวยางพาราของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่กรีดยาง (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 415,155 407,499 401,320 351,863 353,953 353,262 
ยะลา 1,240,284 1,213,553 1,190,050 1,076,871 1,084,003 1,081,042 
นราธิวาส 947,372 929,888 916,349 832,961 833,775 830,901 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 2,602,811 2,550,940 2,507,719 2,261,695 2,271,731 2,265,205 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 14,626,054 14,388,272 14,128,563 12,325,143 12,496,982 12,462,827 
ทั้งประเทศ 25,040,997 24,753,253 24,426,917 21,489,732 21,984,446 21,925,315 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ส่วนของผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนราธิวาส สามารถเพาะปลูก
ยางพาราให้ผลผลิตเท่ากับ 174,489 ตัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ -2.28 มีผลผลิตรวมถึงผลผลิต
ต่อไร่ลดลงทุกปี โดยเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดยะลา พบว่าทั้งสองจังหวัดกลับสามารถทำผลิตได้มากขึ้น 

ตารางที่ 16 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลยางพาราของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 82,265 82,305 83,017 234 233 235 
ยะลา 248,844 244,664 245,397 231 226 227 
นราธิวาส 188,987 178,472 174,489 227 214 210 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 520,096 505,441 502,903 231 224 224 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 2,959,133 2,902,026 2,929,034 240 232 233 
ทั้งประเทศ 4,848,620 4,859,666 4,910,021 226 221 224 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รูปที่ 11 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตยางพาราในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 

ปาล ์มน ้ำม ัน เป ็นพ ืชเศรษฐก ิจหล ักของภาคใต้  รองจากยางพารา จากป ี พ.ศ. 2564  
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้ทั้งหมด 65,659 ไร่ มีเนื้อที่ที่สามารถให้ผลได้เท่ากับ  
64,619 ไร่ (ประมาณร้อยละ 98.42 ของพื ้นที ่ย ืนต้นทั ้งหมด) โดยเมื ่อเปรียบเทียบกับกลุ ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน พบว่าจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ยืนต้นที่มากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี และยะลา  

ส่วนของผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ ปี พ.ศ. 2564 เกษตรกรจังหวัดนราธิวาส สามารถเพาะปลูก 
ให้ผลผลิตเท่ากับ 2,460 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 5.25 มีผลผลิตรวมถึงผลผลิตต่อไร่ 
เพ่ิมข้ึนทุกปี  

ตารางที่ 17 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่ให้ผลปาล์มน้ำมนัของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 23,203 23,700 24,485 21,683 23,000 23,096 
ยะลา 8,468 8,613 8,895 7,068 7,300 8,396 
นราธิวาส 66,058 65,244 65,659 61,298 61,933 64,619 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

97,729 97,557 99,039 90,049 92,233 96,111 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 5,234,137 5,319,602 5,442,810 4,883,014 5,048,519 5,201,473 
ทั้งประเทศ 6,115,638 6,221,799 6,367,557 5,673,565 5,870,742 6,065,404 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

401,320 

1,190,050 

916,349 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 205  210  215  220  225  230  235  240

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่)

นราธิวาส

ยะลา

ปัตตาน ี

ยางพารา



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

จังหวัดนราธิวาส  หน้าท่ี  34  
 

ตารางที่ 18 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลปาล์มน้ำมันของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 55,853 56,099 57,509 2,576 2,439 2,490 
ยะลา 10,666 9,672 10,932 1,509 1,325 1,302 
นราธิวาส 129,094 130,783 138,026 2,106 2,112 2,136 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

195,613 196,554 206,467 2,064 1,959 1,976 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 14,784,987 14,604,810 15,141,624 3,028 2,893 2,911 
ทั้งประเทศ 16,422,852 16,221,919 16,794,621 2,895 2,763 2,769 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เมื ่อพิจารณาประสิทธิภาพในการผลิต พบว่า จังหวัดนราธิวาสยังมีผลผลิตต่อไร่  ยังต่ำกว่า 
จังหวัดปัตตานี อย่างไรก็ตาม ในทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส มีความเปรียบเชิงพื ้นที ่มากกว่า 
เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะเป็นที่ลุ่มแม่น้ำและป่าพรุ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
ปาล์มน้ำมัน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และจากส่วนกลาง ควรส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มและดำเนินโครงการ
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน โดยการจัดแปลงการเกษตรให้เป็นการผลิตแปลงใหญ่ 
นอกจากนี้ภายในจังหวัด ยังมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกระจายอยู่ทั่ว ทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตส่ง
เข้าสู่สายพานการผลิตได้โดยง่ายและมีต้นทุนการขนส่งลดลง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่สามารถ
รองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ โดยมีกำลังการผลิตที่ 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง สกัดน้ำมันปาล์มประมาณวันละ 
350 ตัน รองรับผลผลิตได้เต็มท่ีประมาณ 200,000 ตัน/ปี  

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รูปที่ 12 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศของการผลิต
ปาล์มน้ำมนัในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 
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ข้าวนาปี เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าวนาปีจำนวน 35,112 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 จากปี พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวเต็มทั้งพื้นที่ 
โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานี พื้นที่เพาะปลูก
ข้าวของจังหวัดนราธิวาสที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการของภาครัฐร่วมกับเกษตรกรในพี้นที่ 
ที่ต้องการพลิกฟื้นพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาเพาะปลูกและให้ผลผลิตได้ อีกทั้งเพ่ือเพิ่มความมั่นคง
อาหารในพื้นที่ที ่จะช่วยลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกจังหวัด ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้เลือกข้ าวนาปี  
เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ตารางที่ 19 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปขีองจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 -2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 74,263 76,301 76,887 74,213 76,275 76,887 
ยะลา 23,195 23,477 23,648 23,017 23,477 23,553 
นราธิวาส 34,873 34,897 35,112 34,787 34,897 35,112 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

132,331 134,675 135,647 132,017 134,649 135,552 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 66,461 74,958 88,150 66,387 74,958 88,150 
ทั้งประเทศ 7,342,062 8,342,709 10,112,230 7,220,559 8,307,141 10,072,093 

ที่มา  : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ส่วนของผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่
เท่ากับ 15,449 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 จากปี พ.ศ. 2562 โดยจังหวัดนราธิวาสสามารถปลูกข้าวนาปี 
ได้มากเป็นลำดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานี 

ตารางที่ 20 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลข้าวนาปีของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 32,813 32,565 33,446 442 427 435 
ยะลา 7,726 7,971 8,230 336 340 349 
นราธิวาส 15,242 14,926 15,449 438 428 440 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

55,781 55,462 57,125 405 398 408 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 33,001 41,002 48,560 497 547 551 
ทั้งประเทศ 4,553,778 5,310,446 6,529,403 631 639 648 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการผลิต พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 440 กิโลกรัม 
สูงกว่าจังหวัดปัตตานีเล็กน้อย ซึ่งข้าวที่นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ต่างๆ เช่น 
พันธุ์ลูกดำ พันธุ์ลูกแดง พันธุ์ซีปูกันตัง พันธุ์ข้าวหอมกระดังงา โดยข้าวหอมกระดังงา  เป็นข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดได้ อำเภอที่มีพื้นที่
เพาะปลูกข้าวมากและมีผลผลิตสูง ประกอบด้วย อำเภอตากใบ และอำเภอบาเจาะ ส่วนปัญหาสำคัญ 
ของการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ที ่ยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบ  
กับค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้งยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก 
ในช่วงฤดูฝน 

 

 
  ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รูปที่ 13 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตข้าวนาปีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 

 

ข้าวนาปรัง ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง จำนวน 60 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ได้ดำเนินการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ตามการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ำต้นทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังทั้งสิ้น 
60 ตัน และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 417 กิโลกรัม ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่จะเป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ต่างๆ 
เช่นเดียวกับข้าวนาปี ได้แก่ พันธุ์ลูกดำ พันธุ์ลูกแดง พันธุ์ซีปูกันตัง และพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา โดยอำเภอ
ที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมากและมีผลผลิตสูง ได้แก่ อำเภอตากใบ และอำเภอบาเจาะ ปัญหาสำคัญ
ของการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือ ปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการทำนาช่วงหน้าแล้ง 
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ตารางที่ 21 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังของจงัหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 74,263 76,301 76,887 74,213 76,275 76,887 
ยะลา 23,195 23,477 23,648 23,017 23,477 23,553 
นราธิวาส 34,873 34,897 35,112 34,787 34,897 35,112 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

132,331 134,675 135,647 132,017 134,649 135,552 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 66,461 74,958 88,150 66,387 74,958 88,150 
ทั้งประเทศ 7,342,062 8,342,709 10,112,230 7,220,559 8,307,141 10,072,093 

ที่มา  : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางที่ 22 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลข้าวนาปรังของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 32,813 32,565 33,446 442 427 435 
ยะลา 7,726 7,971 8,230 336 340 349 
นราธิวาส 15,242 14,926 15,449 438 428 440 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

55,781 55,462 57,125 405 398 408 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 33,001 41,002 48,560 497 547 551 
ทั้งประเทศ 4,553,778 5,310,446 6,529,403 631 639 648 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 
   ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รูปที่ 14 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตข้าวนาปรังในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 
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(3.2) ไม้ผล 
ลองกอง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส  

ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายในจังหวัดเป็นจำนวนมาก จากตารางที่ 23 เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่
ที่ให้ผลผลิตลองกองใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ยืนต้นสำหรับผลิตลองกองมาก
ที่สุดในภาคใต้ โดยในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีพื ้นที ่ให้ผลผลิตลองกองเท่ากับ  35,821 ไร่  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.52 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคใต้ อย่างไรก็ตามมีมีพื้นที่ยืนต้นลดลงเล็กน้อย 
จากปี พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ให้ผลผลิตลองกองทุกจังหวัดในภาคใต้ มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่าจังหวัดนราธิวาส  
จะเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตลองกองมากที่สุดในภาคใต้  

ตารางที่ 23 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวลองกองของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 11,593 10,939 10,621 11,147 10,631 10,368 
ยะลา 25,157 23,477 20,483 24,561 22,799 20,010 
นราธิวาส 37,252 36,047 35,821 36,581 35,755 35,660 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 74,002 70,463 66,925 72,289 69,185 66,038 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 66,461 74,958 88,150 66,387 74,958 88,150 
ทั้งประเทศ 160,228 145,867 135,016 155,925 143,448 133,194 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางที่ 24 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลลองกองของจงัหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 7,828 3,702 2,114 702 348 204 
ยะลา 12,517 1,086 6,851 510 48 342 
นราธิวาส 13,667 4,355 4,392 374 122 123 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 34,012 9,143 13,357 529 173 223 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 33,001 41,002 48,560 497 547 551 
ทั้งประเทศ 76,534 34,396 36,181 491 240 272 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ ดังแสดงในตารางตารางที่ 24 ในปี พ.ศ. 2564 ผลผลิตลองกองต่อ
ไร่ของจังหวัดนราธิวาสเท่ากับ 123 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น เป็นลำดับสุดท้ายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกลองกองของจังหวัดนราธิวาสลดลงอย่างมาก  
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ควรหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปอย่างเร่งด่วน เช่น ปริมาณน้ำ 
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ในการเพาะปลูก ระบบชลประทานไม่เพียงพอ หรือราคาลองกองตกต่ำ ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกผลไม้
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนมากขึ้น หรือพ้ืนที่ปลูกลองกองส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่สีแดงที่มีการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ทำให้เกษตรกรไม่กล้าเข้าไปทำการเพาะปลูกหรือไปบำรุงรักษาสวนลองกอง  

 
    ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รูปที่ 15 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตลองกองในจังหวัดปตัตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 

ทุเรียน เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมา เนื ่องจากราคาทุเรียนที่เพิ ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสนใจหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น  
จากตารางที่ 25 ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 30,068 ไร่ โดยมีเนื ้อที่ 
ทีส่ามารถให้ผลผลิตได้เท่ากับ 24,861 ไร่ (ประมาณร้อยละ 82.68 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด)  

นอกจากนี้ พบว่า เนื้อที่ยืนต้นสำหรับเพาะปลูกทุเรียนของจังหวัดนราธิวาสลดลง สวนทาง 
กับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ที่พื้นที่ปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื้อที่ให้ผลผลิตยังคง
เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

ตารางที่ 25 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวทุเรียนของจังหวดันราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 7,077 6,678 6,938 4,909 5,405 5,766 
ยะลา 67,164 73,890 82,817 48,018 53,621 55,872 
นราธิวาส 31,371 30,155 30,068 24,795 23,622 24,861 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 105,612 110,723 119,823 77,722 82,648 86,499 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 557,150 586,398 442,506 294,872 305,416 325,133 
ทั้งประเทศ 1,001,499 1,071,816 1,168,154 729,541 797,732 851,866 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เมื่อเทียบผลผลิตต่อไร่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีผลผลิตทุเรียนต่อไร่เท่ากับ  
546 กิโลกรัมต่อไร ่ เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 37.88 จากปี พ.ศ. 2563 แต่อย่างไรก็ตาม เมื ่อเปรียบเทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตทุเรียนต่อไร่เป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม ดังนั้น  
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ควรพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่
หรือดินไม่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน เช่น ปัญหาดินเค็ม ระบบชลประทาน ฯลฯ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนต่อไป 

 

ตารางที่ 26 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลทุเรียนของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 4,642 3,993 4,447 946 739 771 
ยะลา 42,035 53,023 56,695 876 989 1,015 
นราธิวาส 14,023 9,344 13,577 566 396 546 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

60,700 66,360 74,719 796 708 777 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 482,140 518,896 576,594 1,253 1,185 1,239 
ทั้งประเทศ 1,024,860 1,116,068 1,212,989 1,405 1,399 1,424 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

 
     ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รูปที่ 16 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตทุเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 
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มังคุด จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ปลูกมังคุดมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี  
พ.ศ. 2564 มีเนื้อที ่ยืนต้นในการเพาะปลูกเท่ากับ 26,126 และมีเนื้อที่ที่สามารถให้ผลผลิตได้เท่ากับ 
22,268 ไร่ (ประมาณร้อยละ 85.23 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด)  
 

ตารางที่ 27 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวมังคุดของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 2,846 2,876 2,861 2,539 2,597 2,623 
ยะลา 7,008 7,008 6,731 6,933 6,932 6,531 
นราธิวาส 25,639 26,126 26,126 20,476 20,808 22,268 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 35,493 36,010 35,718 29,948 30,337 31,422 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 245,283 246,311 242,754 227,273 230,826 228,795 
ทั้งประเทศ 449,735 449,030 443,851 426,701 430,096 424,777 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีผลผลิตมังคุดต่อไร่

เท่ากับ 393 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 37.40 และมีผลผลิตเพิ่มมากกว่าร้อยละ 50 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีเนื้อที่ยืนต้นมาก แต่ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกของเกษตรกรยังไม่มากพอ  
จึงส่งผลให้มีผลผลิตต่อไร่ที่น้อยกว่าจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดังนั้น
จึงควรเร่งพิจารณาในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางที่ 28 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลมังคุดของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 1,333 1,291 1,398 525 497 533 
ยะลา 4,043 1,762 4,312 583 254 660 
นราธิวาส 11,346 4,328 8,747 554 246 393 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 16,722 7,381 14,457 554 332 529 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 171,130 122,616 162,477 753 531 710 
ทั้งประเทศ 352,806 336,873 270,773 827 783 637 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รูปที่ 17 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตมังคุดในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 

เงาะ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ปลูกเงาะมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (เช่นเดียวกับ
มังคุด) มีเนื้อที่ยืนต้นประมาณร้อยละ 20 ของทั้งภาคใต้ (14 จังหวัด) โดยในปี พ.ศ. 2564 มีเนื้อที่ยืนต้น
ในการเพาะปลูกเท่ากับ 14,676 และมีเนื ้อที ่ที่สามารถให้ผลผลิตได้เท่ากับ 14,593 ไร่ (ประมาณ 
ร้อยละ 99.43 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด)  

ตารางที่ 29 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวเงาะของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 1,586 1,617 1,585 1,502 1,485 1,469 
ยะลา 2,624 2,624 2,155 2,504 2,511 2,036 
นราธิวาส 17,647 14,697 14,676 17,564 14,614 14,593 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

21,857 18,938 18,416 21,570 18,610 18,098 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 78,670 74,681 73,477 76,492 72,458 71,202 
ทั้งประเทศ 232,519 230,785 226,139 2,130,609 211,377 208,284 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีผลผลิตเงาะต่อไร่เท่ากับ 
498 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 24.30  
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ตารางที่ 30 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลเงาะของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 724 642 700 482 432 477 
ยะลา 1,371 800 1,116 548 319 548 
นราธิวาส 12,185 5,507 7,269 694 377 498 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 14,280 6,949 9,085 575 376 508 
ภาคใต ้(14 จังหวดั) 71,609 43,119 65,882 936 595 925 
ทั้งประเทศ 279,980 270,053 283,619 1,311 1,278 1,361 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

 
       ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รูปที่ 18 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตเงาะในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 

 

มะพร้าวผลแก่ ถือได้ว่าผลผลิตจากมะพร้าวมีหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส 
ในปี พ.ศ. 2564 มีเนื้อที่ยืนต้นในการเพาะปลูกเป็นลำดับต้นๆ ของเนื้อที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยมี 
เนื ้อที ่ย ืนต้นเท่ากับ 39,226 ไร่ และมีเนื ้อที ่ที่สามารถให้ผลผลิตได้เท่ากับ 38,880 ไร่ (ประมาณ 
ร้อยละ 99.12 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด) แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาสินค้าและบริการของผลผลิตที่ได้  
มีการขึ้น-ลงผันผวน ทำให้มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์ ถูกกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ในบางพื้นที่ 
ของจังหวัด เพ่ือลดความผันผวนของราคาสินค้า 
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ตารางที่ 31 : เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวมะพร้าวผลแก่ของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 40,725 40,725 40,725 29,619 30,168 33,641 
ยะลา 5,779 5,779 5,779 5,336 5,394 5,595 
นราธิวาส 39,074 39,226 39,226 38,780 28,845 38,880 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

85,578 85,730 85,730 73,735 64,407 78,116 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 365,303 367,350 371,689 334,609 336,951 343,529 
ทั้งประเทศ 858,321 861,219 866,738 773,924 777,389 787,314 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ  
866 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 4.75 และมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่ากลุ ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน และภาคใต้ (14 จังหวัด) ในอนาคต ควรนำมาพิจารณาในการส่งเสริมผลิตผลมะพร้าวผลแก่
ของจังหวัดนราธิวาสมากขึ้นต่อไป 

 

ตารางที่ 32 : ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของผลิตผลมะพร้าวผลแก่ของจังหวัดนราธิวาส เทียบกับ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, ภาคใต้ (14 จังหวัด) และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 

จังหวัด 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.ต่อไร่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ปัตตานี 21,032 20,451 21,665 710 678 644 
ยะลา 2,094 2,133 2,322 392 395 415 
นราธิวาส 33,012 32,071 33,670 851 826 866 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

56,138 54,655 57,657 651 633 642 

ภาคใต ้(14 จังหวดั) 270,628 257,636 272,637 809 765 764 
ทั้งประเทศ 618,830 618,246 643,755 800 795 818 

ที่มา  : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รูปที่ 19 : พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่ และร้อยละของผลผลิตรายจังหวัดต่อผลผลิตรวมท้ังประเทศ 

ของการผลิตมะพร้าวผลแก่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (พ.ศ. 2564) 

(3.3) การทำประมง 
 นอกจากจังหวัดนราธิวาสจะส่งเสริมการเกษตรแล้วยังได้ให้ความสำคัญกับการประมงและปศุสัตว์ 
ควบคู ่ไปด้วยเพื ่อลดความเสี ่ยงที ่ เกิดจากความผันผวนราคาสินค้าเกษตรชนิดอื ่น ในส่วนของ  
การทำประมง จะแบ่งการทำประมงเป็น 2 ประเภทคือ 1) ประมงเพาะเลี้ยง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ (1) การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลาดุก ปลานิล จากตารางที่ 33 พบว่าปริมาณการเลี้ยงปลาน้ำจืด
ของจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มลดลงตั ้ งแต่ป ี  พ.ศ 2559 - 2562 โดยในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณ 
การเลี้ยงปลาน้ำจืดทุกชนิดเท่ากับ 30.34 ตัน ด้วยมูลค่า 3,097,130 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก 
และ (2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เช่น ปลากะพง กุ้งขาว เป็นต้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการเลี้ยง
กุ้งขาวของจังหวัดนราธิวาสเท่ากับ 402 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 43.57 2) การทำประมง
พาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจับสัตว์น้ำในทะเล ยังมีปริมาณที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดปัตตานี 
ผลผลิตที่จับได้จะจำหน่ายในพื้นที่ ควรเพิ่มผลผลิตประมงเพื่อส่งเสริมการประมงเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน
จะไปขึ้นที่ท่าเรือปัตตานี และท่าเรือสงขลา เพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงาน  

ตารางที่ 33 : สถิติการเลี้ยงปลาน้ำจืดจากธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2562 

ประเภทปลา 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่ารวม 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่ารวม 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่ารวม 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่ารวม 
(พันบาท) 

ปลาดุก 27.80 3,205.34 24.52 2,192.58 4.57 517.48 7.38 879.79 
ปลานิล 52.01 3,893.99 46.76 3,114.22 2.48 171.33 1.97 138.05 

รวมทุกชนิด 329.88 25,990.13 291.48 20,343.01 22.63 1,981.31 30.34 3,097.13 
ที่มา : กรมประมง   
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ตารางที่ 34 : เนื้อที่เลี้ยง และผลผลิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยของจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 

ประเภท 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ปลากระพง 12 330 11 270 8.84- -243.94 -N.A. -N.A.- 
กุ้งแวนนาไม 164 252 229 375 158 280 236 402 

รวม 176 582 240 645 158 280 236 414 

ที่มา : กรมประมง และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตารางที่ 35 : ปริมาณสัตว์น้ำเค็มขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2560 - 2563 

ประเภท 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ปริมาณ (ตัน) ปริมาณ (ตัน) ปริมาณ (ตัน) ปริมาณ (ตัน) 

ปลา 2,531 2,528 992 1,645 
กุ้ง, กั้ง, ป ู 75 22 38 17 
หมึก 30 47 28 25 

รวม 2,636 2,598 1,058 1,687 
ที่มา : กรมประมง  
 

(3.4) ปศุสัตว์ 
จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการทำปศุสัตว์ เพื่อบริโภคในพื้นที่และส่งขายไปยังประเทศ

เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย จึงเป็นโอกาสที่ควรส่งเสริมผลผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะ ไก่ โคเนื้อ แพะ 
และสุกร 

ไก่ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส มีการเลี ้ยงไก่จำนวน 1,015,771 ตัว โดยมีการเลี ้ยง 
ในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2,965,769 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.24 ของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
โดยมีผลผลิตเป็นอันดับสอง รองจากจังหวัดปัตตานี อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงไก่ของจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เนื่องจากความต้องการบริโภคไก่สูงขึ้นในทุกปี   

โคเนื้อ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส มีการเลี้ยงโคเนื้อจำนวน 95,121 ตัว โดยมีการเลี้ยง 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 217,974 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43.64 โดยมีผลผลิตเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน การเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 
ซึ่งจังหวัดควรส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จังหวัดนราธิวาส  
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ตารางที่ 36 : แสดงผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส 
ป ี ไก่เนื้อ(ตัว) โคเนื้อ(ตัว) แพะ(ตัว) แกะ(ตัว) สุกร(ตัว) กระบือ(ตัว) แกะ(ตัว) 

พ.ศ. 2559 358,273 - - - 8,826 - - 
พ.ศ. 2560 595,677 72,002 35,626 2,587 5,982 2,640 2,587 
พ.ศ. 2561 746,882 74,427 37,922 2,333 6,270 2,417 2,333 
พ.ศ. 2562 970,216 90,414 49,146 3,094 7,092 2,596 3,094 
พ.ศ. 2563 1,015,771 95,121 51,341 3,379 6,464 2,507 3,379 

รวม 36,868,196 331,964 174,035 11,393 34,634 10,160 11,393 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางที่ 37 : ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญของจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี พ.ศ. 2561 - 2563 

จังหวัด 
ไก่ (ตัว) โคเนื้อ (ตัว) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปัตตานี 930,206 1,033,656 1,031,375 53,758 61,617 63,158 
ยะลา 872,673 964,468 918,623 57,554 63,946 59,695 

นราธิวาส 746,882 970,216 1,015,771 74,427 90,414 95,121 
จังหวัดภาคใตช้ายแดน 2,549,761 2,970,340 2,965,769 185,739 215,977 217,974 

 

จังหวัด 
แพะ (ตัว) สุกร (ตัว) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปัตตานี 37,798 44,782 47,326 3,082 3,270 3,575 
ยะลา 73,140 79,121 75,047 10,785 9,111 8,494 

นราธิวาส 37,922 49,146 51,341 6,270 7,092 6,464 
จังหวัดภาคใตช้ายแดน 148,860 173,049 173,714 20,137 19,473 18,533 

 

จังหวัด 
กระบือ (ตัว) แกะ (ตัว) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปัตตานี 1,347 1,680 1,662 12,329 14,186 15,011 
ยะลา 1,573 1,732 1,801 4,413 4,609 4,287 

นราธิวาส 2,417 2,596 2,507 2,333 3,094 3,379 
จังหวัดภาคใตช้ายแดน 5,337 6,008 5,970 19,075 21,889 22,677 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

แพะ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส มีการเลี ้ยงแพะจำนวน 51,341 ตัว โดยมีการเลี ้ยง 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 173,714 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.55 โดยมีผลผลิตเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน รองจากคือจังหวัดยะลา อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงแพะของจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

สุกร ถึงแม้ว่า จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ในพื้นที่  
ก็ยังมีการเลี ้ยงสุกร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่ที ่น่าแปลกใจ  คือ การเลี ้ยงสุกร  
จะมีการเลี้ยงมากในพื้นที ่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีด่านการค้า ชายแดน  
ซึ ่งอาจเป็นไปได้ว ่า ใน 2 จังหวัดนี ้ เลี ้ยงสุกรเพื ่อส่งขายไปยังประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะลูกค้า  
ชาวมาเลเซียเชื ้อสายจีน ซึ ่งในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส มีการเลี ้ยงสุกรจำนวน 6,464 ตัว  
คิดเป็นร้อยละ 34.88 ของการเลี ้ยงในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีผลผลิตเป็นอันดับสอง 
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากคือจังหวัดยะลา ซึ่งในอนาคตจังหวัดนราธิวาส อาจจะต้อง 
ให้ความสนใจกับการเลี้ยงสุกรและการแปรรูปสุกรมากขึ้น เพ่ือส่งขายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน     
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(4) ด้านอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 

1,481 ล ้านบาท มีม ูลค ่าลดลง เมื ่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ -0.89 จากรูปที ่ 20  พบว่า  
ช่วงระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2563 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาอุตสาหกรรม 
ของจังหวัดนราธิวาสมีความผันผวน โดยภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวลดลงเฉลี ่ยตลอดทั้ง 10 ปี อยู ่ที่ 
ร้อยละ -0.69  
 

 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 20 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์จังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545)  
สาขาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2554 –2563 

ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาสเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ส ่ วน ใหญ ่ เป ็นอ ุตสาหกรรมแปรร ูปเกษตรข ั ้นต ้น ได ้แก ่  อ ุตสาหกรรมไม ้และผล ิตภ ัณฑ์จากไม้   
อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ ซึ่งตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นอย่างมาก  
ทำให้ไม่มีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ. 2557 เริ่มมีนักลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ 
การส่งเสริมการลงทุน คือ โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และในปี พ.ศ. 2558 มีโรงงานผลิตยางเครป  
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ที ่ด ีของจังหวัดและราคายางพาราในพื ้นที ่ด ีข ึ ้น อุตสาหกรรมที ่ควรส่งเสริม  
ในจังหวัดนราธิวาส คือ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตยางพารา เนื่องจากในพื้นที่มีผลผลิตยางพารา 
ประมาณ 200,000 ตัน/ปี ซึ ่งเป็นน้ำยางที ่มีคุณภาพ ประกอบกับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้สูงกว่าภูมิภาคอื่น และอุตสาหกรรมฮาลาล เนื่องจากภูมิสังคมและวิถีชีวิตมุสลิม  
ซึ ่งเป็นโอกาสของการเชื ่อมโยงตลาดในอาเซียนและประเทศต่างๆ ทั ่วโลก ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2564  
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จังหวัดนราธิวาส มีโรงงานอุตสาหกรรมทั ้งส ิ ้น 163 โรง มีจำนวนเงินลงทุน 4,314.22 ล้านบาท  
คนงาน 3,505 คน 
 

 
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  

รูปที่ 21 : แผนภูมิแสดงประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส  

ภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด  : ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 การลงทุน 
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาสอยู่ในภาวะชะลอตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพ้ืนที่ และโรคระบาด COVID-19  

ตารางที่ 38 : สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม ่
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 

จังหวัด รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปัตตานี จำนวนโรงงาน (โรงงาน) 8 9 11 11 7 

เงินทุน (ล้านบาท) 150 2,838 176 1,135 215 
คนงานรวม (คน) 179 216 73 373 73 

ยะลา จำนวนโรงงาน (โรงงาน) 12 6 9 5 6 
เงินทุน (ล้านบาท) 612 578 1,680 300 243 
คนงานรวม (คน) 83 99 204 170 83 

นราธิวาส จำนวนโรงงาน (โรงงาน) 10 11 9 5 2 
เงินทุน (ล้านบาท) 157 228 889 23 77 
คนงานรวม (คน) 57 249 168 45 39 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
  

เกษตร   0.46 

อาหาร   9.26 

เคร่ืองด่ืม   1.39 

เคร่ืองแต่งกาย    0.64 

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้   
28.40 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน   3.70 

ผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียม   3.70 

ผลิตภัณฑ์ยาง   1.39 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก   0.46 

ผลิตภัณฑ์อโลหะ   7.87 

ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมอโลหะ   4.17 

เคร่ืองจักรกล   0.46 
ขนส่ง   18.06 

ทั่วไป   20.04 
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ตารางที่ 39 : โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ป ี ประเภทกิจการ การจ้างงาน (คน) เงินลงทุน (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2557 - บริษัทไพร์ซอฟวู้ดกรีน เอนเนอร์จ ีจำกัด 33 340 
พ.ศ. 2558 - ยางเครฟ 35 80 
พ.ศ. 2560 - พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

- พลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
67 844 

พ.ศ. 2561 - แผ่นใยไม้อดัความหนาแน่นปานกลาง 118 1,600 
พ.ศ. 2562 - โรงพยาบาลราษฎร์นรา 95 460 
พ.ศ. 2563 - ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านไต (ศูนย์ไตเทียม)  

- ผลไม้กวน 
103 28 

พ.ศ. 2564 - น้ำมันปาลม์ดิบ 
- น้ำยางข้น 

81 310 

ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
อย่างไรก็ตามในเขตเศรษฐกิจพิ เศษนราธิวาส ยังคงมีการจดทะเบียนนิต ิบ ุคคลใหม่  

อย่างต่อเนื ่อง จากรูปที ่ 22 จะเห็นได้ว ่า ในปี พ.ศ. 2564 มีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ในพื ้นที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสจำนวน 33 ราย โดยธุรกิจจัดตั้งมากที่สุดคือ ธุรกิจการก่อสร้างทั่วไป  
จำนวน 5 ราย (ในขณะที่ หกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 มีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่แล้ว 18 ราย  
ธุรกิจจัดตั้งมากที่สุด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 3 ราย) 

 

 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

รูปที่ 22 : แผนภูมิแสดงประเภทจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนใหมใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  

34

23

27
24

38

29

33

29
26

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จ านวน (ราย)

พ.ศ.



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

จังหวัดนราธิวาส  หน้าท่ี  51  
 

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ทั้งสิ ้น 394 ราย มีจำนวนทุนจดทะเบียนรวม 2,47.09 ล้านบาท โดยนิติบุคคลจดทะเบียนส่วนใหญ่
ประกอบการในพ้ืนที่ตำบลสุไหงโก-ลก 

ตารางที่ 40 : จำนวนนิติบุคคลและทุนจดทะเบียนในเขตเศรษฐกจิพิเศษนราธิวาส 
พื้นที่ตั้ง จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบยีน (ล้านบาท) 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 394 (24.91%) 2,477.09 (32.76%) 
• ตำบลสุไหงโก-ลก 251 (15.87%) 1,867.89 (24.7%) 
• ตำบลโคกเคียน 75 (4.74%) 161.10 (2.13%) 
• ตำบลเจ๊ะเห 50 (3.16%) 406.10 (5.37%) 
• ตำบลละหาร 14 (0.88%) 35.00 (0.46%) 
• ตำบลโละจูด 4 (0.25%) 7.00 (0.09%) 

นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,188 (75.09%) 5,084.19 (67.24%) 
รวมทั้งสิ้น 1,582 (100%) 7,561.28 (100%) 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
การจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดนราธิวาส : การจดทะเบียนของบริษัท

และห้างหุ ้นส่วนจำกัดในจังหวัดนราธิวาส มีการจดทะเบียนสะสมตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563  
รวมจำนวน 528 ราย และในปี พ.ศ. 2563 มีผู้จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน จำนวน 130 ราย เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.17 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 117 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 51.31 เนื่องด้วยมีการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน
เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการประเภทการก่อสร้างอาคารทั่วไป การขายปลีกสินค้า การก่อสร้างอาคาร 
ที่พักอาศัย (อสังหาริมทรัพย์) ธุรกิจจัดนำเที ่ยวการขนส่งและการขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 41 : การจดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2560–2563                     
   (หน่วย : ราย / ล้านบาท) 

ปี 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จำนวน ทุน จำนวน ทุน จำนวน ทุน จำนวน ทุน 
จดใหม่ 147 396 133 230 118 228 130 345 
จดเลิก 46 95 39 268 40 81 45 76 

ดำเนินกิจการอยู ่ 1,276 6,513 1,340 7,056 1,390 7,105 1,407 6,911 
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธวิาส 

 
(5) การท่องเที่ยว 

จังหวัดนราธิวาส มีที ่ต ั ้งทางภูมิศาสตร์ต ิดทะเลอ่าวไทย มีความเป็นอัตลักษณ์ว ัฒนธรรม  
ความเป็นมาลายูสูง มีพื้นที่ติดกับภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติ  
ที ่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย ทั ้งแหล่งท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมหรือชุมชน เช ่น  
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งานแห่เจ ้าแม่โต๊ะโม๊ะ แหล่งท่องเที ่ยว เชิงธรรมชาติ ไม่ว ่าจะเป็น ชายหาดนราทัศน์ เกาะยาว  
อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว -  
เขาตันหยง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอสุคิริน หรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
ศาสนสถาน เช่น มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีฮูเซ็น) พุทธอุทยานเขากง ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  
วัดชลธาราสิงเห เป็นต้น  

นักท่องเที่ยว แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
อีกท้ังในปี พ.ศ. 2563 ยังเกิดการระบาดของโรค Covid-19 โดยประเทศไทยมีการสั่งปิดประเทศ เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางเข้าจังหวัดนราธิวาส ในช่วงไตรมาสแรก
เพียง 216,121 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีนักท่องเที่ยว จำนวน 694,705 คน ลดลงจำนวน 478,584 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.8 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีสถานการณ์การระบาดของโรค Covod-19 จังหวัดนราธิวาส 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นเทศกาลประจำปีและกิจกรรมใหม่ๆ เช่น กิจกรรมแสง  
สี เสียง สื ่อผสม งานสมโภชน์ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ เป็นต้น โดยมีการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย  
สำนักงานนราธิวาส ดูแลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทย 
ให้ความสนใจกับการเดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวในจังหวัดนราธิวาสมากขึ ้น เห็นได้จากมีสายการบิน
ภายในประเทศเปิดให้บริการจำนวน 2 สายการบิน ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จึงทำให้ไม่สามารถเปิดประเทศได้ 
จึงทำใหจ้ำนวนนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 ลดลง 

รายได้จากการท่องเที ่ยว จังหวัดนราธิวาสมีรายได้จากการท่องเที ่ยวมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นทุกปี  
แต่จากการระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 และมีการปิดประเทศ เนื่องจากต้องการยับยั้ง
การแพร่ระบาด ทำให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพียง 780 ล้านบาทเท่านั้น ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ที่มีรายได้ 3,218.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.77 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน ตามลำดับ  

ตารางที่ 42 : จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2559–2563 
ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวนนกัท่องเที่ยว 646,020 665,710 692,057 703,810 216,121 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 3.05 3.96 1.70 -69.29 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 2674.15 2888.53 3143.44 3170.56 780 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 8.02 8.82 0.86 -75.40 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

    รูปที่ 23 : จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเท่ียวจังหวัดนราธิวาส  
ปี พ.ศ. 2559–2563 

ปัญหาและอุปสรรคหลักของการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสคือ นักท่องเที่ยวยังคงมีความกังวล
เรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งสร้างความไม่มั่นใจต่อนักท่องเที่ยวอย่างมาก อย่างไรก็ตาม  
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา กลับพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 
นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ได้แล้วบางส่วน  

(6) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั้งสิ้น 843 ราย มากเป็น

อันดับสองรองจากจังหวัดปัตตานีที ่มีจำนวนผู ้ประกอบการทั ้งสิ ้น 959 ราย ในขณะที่จังหวัดยะลามี
ผู้ประกอบการน้อยที่สุด คือ 834 ราย อย่างไรก็ตาม จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดยะลากลับมีจำนวน
มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,762 ผลิตภัณฑ์ ส่วนจังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดนราธ ิวาส มีจำนวนผลิตภัณฑ์ช ุมชนทั ้งส ิ ้น 1,705 และ 1,520 ผลิตภัณฑ์  
จากตารางที่ 43 แสดงให้เห็นว่า มูลค่าการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของทั้งสามจังหวัด  
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มีมูลค่าเพิ ่มมากขึ ้นโดยลำดับ โดยจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าการจำนวนน้ อยที ่ส ุดในกลุ ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน  

ตารางที่ 43 : ผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

(หน่วย: ล้านบาท) 
จังหวัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565* 

ปัตตานี 2,393.67 2,952.84 3,263.36 3,615.49 3,281.64 
ยะลา 1,862.65 2,306.25 2,609.97 2,871.17 2,702.65 
นราธิวาส 1,573.73 2,022.54 2,295.10 2,543.52 2,316.25 

หมายเหตุ: * ข้อมูลปี พ.ศ. 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการเจ้าของรายเดียว 
ร้อยละ 76.46 (2) กลุ ่มผู ้ผลิตชุมชน ร้อยละ 21.91  และ (3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ร้อยละ 1.63 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหาร ร้อยละ 50.94 รองลงมาเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้และเครื่องประดับ
ตกแต่ง ร้อยละ 24.54 และผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 15.73 

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 24 : แผนภูมิแสดงประเภทผู้ประกอบการและประเภทผลิตภัณฑ์ชมุชนในจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2563 

เมื ่อแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดาวเด่น ผลิตภัณฑ์
เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์พัฒนา และผลิตภัณฑ์ปรับตัว พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องปรับตัว  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ ่น OTOP ที่ขึ ้นชื ่อและสำคัญของจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นสินค้า 
ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ ใบไม้สีทอง เรือกอและจำลอง 
ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์กระจูด ว ่าววงเดือนนรา ข้าเกรียบปลาเมืองนรา น้ำบูด ู น ้ำจ ิ ้มไก่ตราอาซา  
โรตีกึ่งสำเร็จรูป และผ้าปักผ้าคลุมศีรษะ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพสินค้า การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดและมีการคัดสรร

กลุ่มผู้ผลิตรายเดียว  
76.46%

ชุมชน  21.91%

SMEs, 1.63%

อาหาร  50.94%

เคร่ืองใช้และ
เคร่ืองประดับตกแต่ง  

24.54%

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  15.73%

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา  4.94%

เคร่ืองด่ืม  3.86%
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ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งควบคุมระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื ่อสร้าง  
ความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอเมืองนราธิวาส ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
OTOP ที่สำคัญและขึ้นชื่อของอำเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์กระจูด ดอกไม้ประดิษฐ์  
น้ำบูด ู ผ ้าปักผ้าคลุม ของที ่ระลึกใบไม้ส ีทอง เร ือกอและจำลอง ข้าวเกรียบปลา เค รื ่องแกง และ 
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2564 อำเภอเมืองนราธิวาสมีจำนวนกลุ่ม 109 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 320 ชนิด มียอดจำหน่าย 352 ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 12 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ 297 ชนิด 
มียอดจำหน่าย 310 ล้านบาท มีรายได้จากสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 จำนวน 42 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 11.93 มีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าการจำหน่ายเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2564 ซึ่งเท่ากับ  
260 ล้านบาท) ถึงร้อยละ 26.13 แนวโน้มในอนาคตจึงมีโอกาสขยายตัว 

ตารางที่ 44 : แสดงจำนวนกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอเมืองนราธิวาส 
ปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

จำนวนกลุ่ม 87 97 109 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.01 
จำนวนผลิตภัณฑ์ (ชนิด) 272 297 320 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 
ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (ล้านบาท) 282 310 352 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 

ที่มา: สำนกังานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส 
 

 
          ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธวิาส 

รูปที่ 25 : การเปรียบเทียบสินค้า OTOP ของอำเภอเมืองนราธิวาส (ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอตากใบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ที่สำคัญ
และขึ้นชื่อของอำเภอตากใบ ได้แก่ ปลากุเลาเค็มตากแห้ง ขนมชั้น บูดู ข้าวเกรียบ ผ้าบาติก ผ้าทอมือ และ
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จ านวนกลุ่ม จ านวนผลิตภัณฑ์ (ชนิด) ยอดจ าหน่าย (ล้านบาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูด ส่วนสินค้า OTOP อ่ืนๆยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เช่น เฟอร์นิเจอร์จากไม้ เครื่องจักร
สานของใช้พ้ืนบ้าน และอาหารพ้ืนบ้าน  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอบาเจาะ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP              
ที่สำคัญและขึ้นชื่อของอำเภอบาเจาะ  

- ตำบลบาเจาะ ได้แก่  ลูกหยีฉาบ ผ้าคลุมผมแฟชั่น ชุดละหมาดสตรี ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม
สตรี และไม้แกะสลักบ้านบูโด  

- ตำบลกาเยาะมาตี ได้แก่ ขนมผูกรัก กล้วยฉาบ กะหรี่ปั๊บ เค้กกล้วยหอม โดนัทจิ๋ว และ
ตะกร้าจากขยะรีไซเคิล  

- ตำบลลุโบะสาวอ ได้แก่ ผลไม้แปรรูป ขนมถ่ัวแปป ข้าวมันอาหรับซาอุ กระเป๋าผ้า 
- ตำบลบาเระเหนือ ได้แก่ ขนมปูตู แกงฆูลาฆารี โรตีปาแย ขนมปังปอนด์ ขนมปั้นสิบ น้ำบูดู

ข้าวยำสมุนไพร กล้วยฉาบ ข้าวเกรียบอบ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันนวด เสื้อมลายู 
เสื้อเชิ้ต และหมวกกะปิเยาะ 

- ตำบลบาเระใต้ ได้แก่ กระเป๋ากระจูด ขนมเบเกอรี่ น้ำผึ่งป่า กระเป๋า กล่อง  ซองเอกสาร 
กลุ่มแกะสลักไม้ และตะกร้าย่านลิเภา 

- ตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้แก่ กระท้อนหยีคุณหมี กล้วยกรอบแก้ว กล้วยฉาบ กะหรี่ปั๊บ  
ชาสมุนไพร ขนมท้องม้วน ขนมปัง ขนมเจาะหู ข้าวกล่องสังหยด น้ำลองกอง กระเป๋าผ้า 
กระเป๋าเชือกร่ม ชุดแต่งกายสตรี ผ้าคลุมผม น้ำคาดผม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอรือเสาะ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP  
ที่สำคัญและขึ้นชื่อของอำเภอรือเสาะ ได้แก่ ผ้าผ้าคลุมศีรษะ ผลิตภัณฑ์ตระแกรนพลาสติกสาน โรตีกรอบ 
น้ำจิ้มไก่ตราอาซา ผ้าปักผ้าคลุม ฉลุไม้ระเบียง น้ำบูดูแห้ง ดอกไม้สร้างอาชีพ ฮารับปันบารู ขนมกะหรี่ปั๊บ 
ขนมไข่บีบี และผลิตภัณฑ์จากส้มแขก สมุนไพรน้ำพร้อมดื่ม (น้ำส้มแขก)  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอศรีสาคร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP  
ที่สำคัญและขึ้นชื่อของอำเภอศรีสาคร ได้แก่ ผ้ามัดย้อม กรอบรูปใบไม้สีทอง ไม้กวาดไม้ไผ่ ไม้กวาดดอกหญ้า 
พัดมือทับใบกะพ้อ มีดพกจิ๋ว กระเป๋าเชือกร่ม โรตีกรอบ ขนมปั้นสิบ ฯลฯ  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอสุไหงโก-ลก ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
ที่สำคัญและขึ้นชื่อของอำเภอสุไหงโก-ลก  ได้แก่ กล้วยขนุนฉาบ โรตีบีบีแฟมีลี ่ ฮาสฮาโรตีกึ ่งสำเร็จรูป  
สุมาตราบาติก ผ้าบาเต๊ะ สมั่นเนื้อสมุนไพร น้ำพริก กรงนก น้ำสมุนไพร ผ้าปักเลื่อม ขนมผูกรัก หนามเตย 
กล้วยฉาบ กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ผ้าคลุม เค้กกล้วยหอม ขนมเปี ๊ยะ คุกกี ้สมุนไพร น้ำหลุมพีน้ำผึ ้งชันโรง  
น้ำจับเลี ้ยง โรตีกรอบ ราชากระเทียมดำ น้ำปลาหวาน ฮานาทองม้วน โดนั ทจิ ๋ว กะหรี ่ปั ๊บ ขนมรังผึ้ง  
สบู ่สมุนไพร สะตอดอง แคบหมู เส ื ้อเช ิ ้ตผ ้าบาเต ๊ะ น้ำผ ึ ้งมาสก์หน้า ล ิป และไม้แกะสลักอ ักษร  
ในปี พ.ศ. 2562 อำเภอสุไหงโก-ลก มีจำนวนกลุ่ม 80 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ จำนวน 120 ชนิด มียอดจำหน่าย 
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127 ล้านบาท มีรายได้จากสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 มูลค่าการจำหน่ายเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) เท่ากับ 1,270 ล้านบาท  

ตารางที่ 45 : แสดงจำนวนกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอสุไหงโก-ลก 
ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

จำนวนกลุ่ม 50 60 80 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  
จำนวนผลิตภัณฑ์ (ชนิด) 60 90 120 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  
ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP (ลา้นบาท) 81 111 127 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20  

ที่มา: สำนกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอยี่งอ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ที่สำคัญ
และขึ้นชื่อของอำเภอยี่งอ ได้แก่ สบู่นมแพะ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเชือกพลาสติก ผ้าคลุมผม  
เสื ้อโต๊ปอาบูฟาตายาบ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ดอกไม้ ใบยางพารา น้ำพริกเผาเห็นทรงเครื่ อง และ 
ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอแว้ง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ที่สำคัญ
และขึ้นชื่อของอำเภอแว้ง ได้แก่ กรือโป๊ะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก และผลิตภัณฑ์ส้มแขก ส่งเสริม  
การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นตราสินค้าพรีเมี ่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก  
และพัฒนาโอกาสทางการตลาดในระบบดิจิทัล  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ของอำเภอสุไหงปาดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
ของอำเภอสุไหงปาดีมีสภาพการรวมกลุ่มแบบหลวม ๆ ไม่แข็งแรงมากนัก เนื่องจากขาดกระบวนการบริหาร
จัดการการส่งเสริมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องและเกิดปัญหา
การขาดทุน ทำให้สมาชิกกลุ่มไม่มีแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐทำให้ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนราธวาสมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติทั ้งหมด  
470 แห่ง สมาชิก 8,853 ราย และเครือข่ายวิสาหกิจที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 1 แห่ง มีสมาชิก 10 ราย  
โดยมีประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นประเภทกลุ่มการผลิตสินค้า จำนวน 543 แห่ง และประเภท 
กลุ่มให้บริการ จำนวน 88 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมาเป็น 
การผลิตพืชและการผลิตปศุสัตว์ตามลำดับ การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียน  
470 แห่ง มีว ิสาหกิจชุมชนที ่ประเมินศักยภาพ 392 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.40 มีว ิส าหกิจชุมชน 
ที่ยังไม่ได้รับการประเมิน 78 ราย ใน 10 อำเภอ ซึ่งผลการประเมินศักยภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ในส่วนของผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำกลุ่มน้ำดื่มไอร์เจี๊ยะธาราทิพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร 
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2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
(1) ด้านสังคม 

(1.1) ข้อมูลการปกครอง 
จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองภูมิภาคเป็น 13 อำเภอการปกครองท้องที่ 77 ตำบล 591 หมู่บ้าน

และมีการจัดการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

(1.1) รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 1 แห่ง โดยใช้พื้นที่ทั้งจังหวัด 
(1.2) รูปแบบเทศบาลใช้พ้ืนที่ตำบลทั้งตำบล แต่เทศบาลบางแห่งใช้พ้ืนที่ไม่ครบทั้งพ้ืนที่ตำบล

ปัจจุบันมีจำนวน 16 เทศบาลแยกเป็นเทศบาลเมืองจำนวน 3 แห่งเทศบาลตำบลจำนวน 13 แห่ง 
(1.3) รูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลใช้พื้นที่ตำบลทั้งตำบลและบางแห่งรวมพื้นที่ตำบลอ่ืน  

หรือพ้ืนที่ติดเขตเทศบาลมีจำนวน 72 แห่ง 

ตารางที่ 46 : การแบ่งเขตการปกครอง 
ลำดับที ่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. อปท. อบจ. 

 1 อำเภอเมืองนราธวิาส 7 63 2 5 7 1 
 2 อำเภอตากใบ 8 52 1 7 8 - 
 3 อำเภอบาเจาะ 6 46 2 6 8 - 
 4 อำเภอยี่งอ 6 40 1 6 7 - 
 5 อำเภอระแงะ 7 61 2 7 9 - 
 6 อำเภอรือเสาะ 9 72 1 9 10 - 
 7 อำเภอศรีสาคร 6 35 1 6 7 - 
 8 อำเภอแว้ง 6 46 2 6 8 - 
 9 อำเภอสุคิริน 5 41 1 5 6 - 
 10 อำเภอสุไหงโก-ลก 4 19 2 2 4 - 
 11 อำเภอสุไหงปาด ี 6 50 1 6 7 - 
 12 อำเภอจะแนะ 4 31 - 4 4 - 
 13 อำเภอเจาะไอร้อง 3 33 - 3 3 - 

รวม 77 589 16 72 88 1 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 

(1.2) ประชากร 
ประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน รวมทั้งสิ้น 

809,660 คน จำแนกเป็น ประชากรชาย 400,501 คน ประชากรหญิง 409,159 คน รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 47 : จำนวนประชากรของจังหวัดนราธิวาส จำแนกเป็นอำเภอ (ปี พ.ศ. 2564) 

ลำดับที ่ อำเภอ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 อำเภอเมืองนราธิวาส 62,910 63,432 126,342 
2 อำเภอตากใบ 36,456 37,730 74,186 
3 อำเภอบาเจาะ 27,536 28,425 55,961 
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ลำดับที ่ อำเภอ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

4 อำเภอยี่งอ 23,378 24,021 47,399 
5 อำเภอระแงะ 46,262 47,788 94,050 
6 อำเภอรือเสาะ 37,059 37,441 74,500 
7 อำเภอศรีสาคร 21,262 20,640 41,902 
8 อำเภอแว้ง 26,770 27,557 54,327 
9 อำเภอสุคิริน 13,510 13,020 26,530 
10 อำเภอสุไหงโก-ลก 37,502 41,009 78,511 
11 อำเภอสุไหงปาดี 27,316 28,037 55,353 
12 อำเภอจะแนะ 20,073 19,444 39,517 
13 อำเภอเจาะไอร้อง 20,467 20,615 41,082 

รวม 13 อำเภอ 400,501 409,159 809,660 
ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  

โดยมีอัตราการขายตัวของประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2560 - 
2564 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 48 : อัตราการขยายตัวของประชากรจากทะเบียนราษฎร์ รายอำเภอ พ.ศ. 2560 - 2564 

อำเภอ 
จำนวนประชากร (คน) อัตราเพิ่มของประชากร 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

เมืองนราธิวาส 125,232 126,237 126,858 124,707 126,342 0.94 0.80 0.49 -1.72 1.29 
ตากใบ 72,407 72,902 73,388 73,789 74,186 0.73 0.68 0.66 0.54 0.54 
บาเจาะ 54,269 54,782 55,306 55,552 55,961 1.09 0.94 0.95 0.44 0.73 
ยี่งอ 46,016 46,513 46,819 47,108 47,399 0.70 1.07 0.65 0.61 0.61 
ระแงะ 92,366 92,892 93,531 93,558 94,050 0.72 0.57 0.68 0.03 0.52 
รือเสาะ 72,116 72,765 73,517 74,003 74,500 0.82 0.89 1.02 0.66 0.67 
ศรีสาคร 39,827 40,257 40,775 41,389 41,902 1.38 1.07 1.27 1.48 1.22 
แว้ง 53,843 54,262 54,709 54,024 54,327 0.78 0.77 0.82 -1.27 0.56 
สุคิริน 26,258 26,462 26,633 26,449 26,530 0.91 0.77 0.64 -0.70 0.31 
สุไหงโก-ลก 78,576 79,058 79,167 78,412 78,511 0.48 0.61 0.14 -0.96 0.13 
สุไหงปาด ี 56,692 56,968 57,353 55,199 55,353 0.83 0.48 0.67 -3.90 0.28 
จะแนะ 38,342 38,775 39,071 39,286 39,517 1.12 1.12 0.76 0.55 0.58 
เจาะไอร้อง 40,295 40,601 40,893 40,953 41,082 0.47 0.75 0.71 0.15 0.31 
ยอดรวม 796,239 802,474 808,020 804,429 809,660 0.83 0.78 0.69 -0.45 0.65 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

ประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ ังหวัดนราธิวาส  
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)  พ.ศ. 2560 – 2564 รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 49 : การเปรียบเทียบจำนวนประชากรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ยอดรวม 

พ.ศ. 2560 ชาย 393,837 351,250 262,057 1,007,144 
หญิง 402,402 358,546 265,238 1,026,186 
รวม 796,239 709,796 527,295 2,033,330 

พ.ศ. 2561 ชาย 397,100 355,424 264,928 1,017,452 
หญิง 405,374 362,653 267,398 1,035,425 
รวม 802,474 718,077 532,326 2,052,877 

พ.ศ. 2562 ชาย 400,017 358,661 266,860 1,025,538 
หญิง 408,003 366,443 269,470 1,043,916 
รวม 808,020 725,104 536,330 2,069,454 

พ.ศ. 2563 ชาย 397,700 358,611 267,919 1,024,230 
หญิง 406,729 367,404 270,683 1,044,816 
รวม 804,429 726,015 538,602 2,069,046 

พ.ศ. 2564 ชาย 400,501 360,348 269,907 1,030,756 
หญิง 409,159 369,233 272,407 1,050,799 
รวม 809,660 729,581 542,314 2,081,555 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 
ที่มา  : รวบรวมข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 26 : โครงสร้างประชากร แยกตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2564  
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

โครงสร้างประชากรจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเป็นรูปแบบคล้ายทรงกรวยปากแคบ ประชากร  
ส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กและวัยทำงาน สำหรับวัยผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มประชากรที่ยังคง 
มีจำนวนน้อย โดยในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 90,522 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18 ของประชากรรวมทั้งหมด 
ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่า ด้วยโครงการสร้างประชากรของจังหวัดยังไม่ประสบกับปัญหาผู้สูงอายุ  
  

74,950 
69,414 
67,833 
65,184 
67,603 
65,809 
62,811 
59,191 
51,636 
48,750 
45,401 
40,555 
27,031 
22,916 
15,951 
9,471 
15,153 

แรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี

ช่วงอายุ 6 - 10 ปี

ช่วงอายุ 11 - 15 ปี

ช่วงอายุ 16 - 20 ปี

ช่วงอายุ 21 - 25 ปี

ช่วงอายุ 26 - 30 ปี

ช่วงอายุ 31 - 35 ปี

ช่วงอายุ 36 - 40 ปี

ช่วงอายุ 41 - 45 ปี

ช่วงอายุ 46 - 50 ปี

ช่วงอายุ 51 - 55 ปี

ช่วงอายุ 56 - 60 ปี

ช่วงอายุ 61 - 65 ปี

ช่วงอายุ 66 - 70 ปี

ช่วงอายุ 71 - 75 ปี

ช่วงอายุ 76 - 80 ปี

ช่วงอายุ 81 ปีขึ้นไป
ชาย (คน)

หญิง (คน)
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ตารางที่ 50 : แสดงจำนวนผู้สูงอายุของจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2559 - 2564 
ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวนผู้สูงอายุ (60 ป ีขึ้นไป) 83,671 85,410 87,987 90,816 94,170 90,522 

ที่มา  : รวบรวมข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 ที่มา  : รวบรวมขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 27 : ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2559 - 2564 

เม ื ่อเปร ียบข ้อม ูลประชากรของจ ังหว ัดนราธ ิวาสก ับของท ั ้ งประเทศจะพบว ่า จ ังหวัด 
มีสัดส่วนจำนวนประชากรรวมเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศประมาณร้อยละ 1.22 (หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 8.53 ของจำนวนประชาชนรวมในภาคใต้)  

 มีอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรในจังหวัด เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 
อยู่ที่ร้อยละ 2.50 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรของทั้งประเทศที่อยู่ที่ร้อยละ 0.37  

ตารางที่ 51 : แสดงการเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากร ระหว่างจังหวัดนราธิวาส ภาคใต้ และ
ทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 เฉลี่ยอัตราการเติบโต (5 ปี) 

ทั่วประเทศ 0.39 0.34 0.22 -0.56 -0.02 0.37 
ภาคใต ้ 0.62 0.58 0.42 -0.27 0.26 1.61 
ปัตตานี 1.25 1.16 0.97 0.13 0.49 4.00 
ยะลา 0.96 0.95 0.75 0.42 0.69 3.77 
นราธิวาส 0.83 0.78 0.69 -0.45 0.65 2.50 

ที่มา  : รวบรวมข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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 ที่มา  : รวบรวมขอ้มูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 28 : แสดงการเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากร  
ระหว่างจังหวัดนราธิวาส ภาคใต้ และทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 

(1.3) ศาสนาและภาษา 
ประชากรจังหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 85.91 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 11.02  

อีกร้อยละ 3.07 นับถือศาสนาคริสต์อื่นๆ  มีจำนวนมัสยิด 669 แห่ง จำนวนวัดในจังหวัดนราธิวาสมีทั้งหมด  
80 วัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน 75 วัด คณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน 5 วัด ที่พักสงฆ์ทั้งหมด  
20 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน 18 แห่ง คณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน 2 แห่ง และโบสถ์คริสต์  
5 แห่ง พระภิกษุ สามเณร ทั้งสิ้น จำนวน 319 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน 295 รูป สามเณร  
3 รูป คณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน 20 รูป สามเณร 1 รูป สำหรับภาษาที่ใช้สื ่อสารในพื้นที ่ค่อนข้าง
หลากหลายเพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ ่นฐานในพื้นที่ อาทิ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยภาคใต้อื ่นๆ  
ภาษาถิ ่นสำเนียงเจ๊ะเหเป็นภาษาอัตลักษณ์ประจำถิ ่นของอำเภอตากใบสำหรับประชากรที ่นับถือ  
ศาสนาอิสลามนิยมใช้ภาษาพ้ืนเมืองหรือภาษายาวีในชีวิตประจำวันมากกว่าภาษาไทย ซึ่งจะคล้ายคลึงกับ
ภาษามลายูของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 

(1.4) ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือศาสนา

พุทธ มีการจัดในวัดทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ เดือน 10 โดยทำร้านจัดสำรับอาหารคาวหวาน 
ไปวางเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหาร
เรียกว่า ร้านเปรต สร้างไว้กลางวัด ยกเสาสูง 4 เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง และนิยมจัดทำร้านเปรต 2 ร้าน โดย
แบ่งออกเป็นร้านเสาสูง สำหรับคนหนุ่มที่มีกำลังวังชาในการปีนป่ายอีกร้านเป็นเสาเตี้ยสูงประมาณ  
100 ซม. สำหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิงเพื่อความสนุกสนาน บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้
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รอบ และต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งทำพิธีกรรมเมื่อทำพิธีเสร็จแล้ว จะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณ บรรดา 
ผู้มาร่วมทำบุญจะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว่า  
ชิงเปรต 

ประเพณีบังสุกุลบัว การบังสุกุลบัวคือการทำบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วและนำกระดูก  
มาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจำหมู่บ้าน ในแต่ละวัดหรือบัวประจำตระกูลมีขึ ้นระหว่างเดือน 5  
แรม 1 ค่ำ ของทุกปีเป็นต้นไป ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้าน ตำบล เมื ่อถึงวันบังกุลบัว  
ญาติพี่น้องลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่น จะพร้อมใจกันกลับบ้าน เพื่อทำบุญในวันนี้  
และจะมีการทำความสะอาดตกแต่งบัวบาง ที่เรียกประเพณีนี้ว่า ทำบุญรดน้ำบัว 

ประเพณีลาซัง ลาซัง เป็นประเพณีประจำปีของชาวไทยพุทธ แถวอำเภอตากใบ เรียกว่า ล้มซัง 
กินขนมจีนประเพณีเกิดขึ้นเนื ่องจากความเชื่อเรื ่องที่นา เรื ่องแม่โพสพโดยเชื่อว่าถ้าจัดทำพิธีนี ้แล้ว  
จะทำให้นาข้าวปีต่อไปงอกงาม ให้ผลผลิตสูง เพราะชาวนารู ้คุณเจ้าที ่นาและแม่โพสพ หลังจากที่  
เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว  ผู้นำชุมชนก็จะกำหนดวันล้มซังพร้อมนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ 3-5 รูปเพื่อทำ 
พิธีทางศาสนาหลังเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านจะนำขนมจีนมาถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จ ผู้มาร่วมงานจะร่วม
รับประทานอาหาร คือ ขนมจีนร่วมกัน  ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นการสนุกสนาน เช่น 
ชักกะเย่อแย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว)   ตีไก่ เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ (ลูกเต๋า) เล่นโป   
ในบางตำบลของอำเภอตากใบ เช่นพร่อน เกาะสะท้อน โฆษิต จะจัดเป็นเทศกาลประจำปี มีภาพยนตร์ 
หนังตะลุง และการแสดงอื่นๆ ในภาคกลางคืนด้วย 

ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะกระทำกันหลังจากวันมหาปวารณา หรือวันออกพรรษา  
1 วัน คือตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน 
บนบุษบกที ่วางอยู ่เหนือรถหรือล้อเลื ่อนแล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน ณ จุดที ่นัดหมาย  
อาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ที่ผู้จัดงานกำหนดไว้รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชาวบ้านมักเรียกว่า เรือพระ ปกติ
จะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น 2 สายบนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพื่อปลุกใจ 
ให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และเรียกให้ชาวบ้านที่อยู่แนวถนนได้มาร่วมพิธีเท่าที่มีเวลา  
อาจจะเพียงช่วงระยะทาง 10-20 เมตร และร่วมทำบุญตามศรัทธา เมื ่อเรือพระแต่ละลำเดินทางไปถึง 
จุดนัดหมายก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบ้านจะนำอาหารถวายพระสงฆ์ที ่มาพร้อมกับเรือพระ  
หรือพระสงฆ์ท ี ่ชาวบ้านนิมนต ์มาเพื ่อร ่วมงานลากพระเมื ่อพระฉันเสร ็จแล ้ว ชาวบ้านก็จะร ่วม  
ร ับประทานอาหาร และร ่วมก ิจกรรมเพ ื ่อความสนุ กสนานและความสาม ัคค ี  ก ิจกรรมท ี ่จ ัดใน 
งานประเพณีลากพระ ได้แก่ การประกวดเรือพระการแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม  
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

ประเพณีกินวาน หมายถึง การไหว้วานให้เพื ่อนบ้านมาช่วยกันลงแรงทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เพื ่อให้งานหนักหรืองานเร่งด่วนสำเร ็จลุล ่วงทันกาลโดยผู ้ท ี ่ร ่วมลงแรงไม่คิดค่าแรงงานบางอย่าง  
อาจผลัดเปล ี ่ยนช่วยกันทำเป็นบ้านๆ ไป เช ่นเดียวกับทางภาคกลางที ่เร ียกว่า ลงแขก การไหว้วาน 
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ใช้ว ิธ ีบอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู ้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอื ่นไปบอกแทน  
จึงเรียกการไหว้วานนี ้ว ่า ออกปาก และถือเป็นประเพณีที ่เจ้าภาพจะต้องเลี ้ยงอาหารผู ้มาร่วมลงแรง  
ผู ้ที ่ไปร่วมจึงมักใช้คำว่า ไปกินวาน  ปัจจุบันประเพณีนี ้ กำลังสูญหายไป เนื ่องจากมีเครื ่องจักรกล 
มาทำหน้าที ่แทนแรงคน จึงหลงเหลืออยู ่ ในกลุ ่มเครือญาติ เพื ่อนสนิ ทกลุ ่มเล็กหรือในกลุ ่มคนยากจน 
ที่ไม่มีกำลังที่จะจัดซื้อเครื่องจักรกล 

ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 
มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ ่น แปลว่า “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียว 

ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่นแต่งงาน และเข้าสุหนัต คำว่า “กินเหนียว”  
มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง 

การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี ่ยวเนื ่องกับเรื ่องความสะอาด คือ  
การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” จะกระทำแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปีส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 

วันฮารีรายอ มีอยู่ 2 วันคือ 

 - วันอีฎิ้ลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอ  เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน  เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องอดน้ำ ฯลฯ อีกต่อไป 
วันอีฎิ้ลฟิตรี ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติและทางราชการกำหนดให้
เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) 1 วัน 

  - วันอีฎิ้ลอัฎฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอฮัจญี หมายถึง วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลี
เป ็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั ่วไปตรงกับวันที ่ 10 ของเด ือนซุลอิจญะ  
เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธ ีฮ ัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั ่วโลก ดังนั ้นชาวไทยม ุสลิม  
จึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่า วันอีดใหญ่หรือวันรายอฮัจญีและทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ  
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) 1 วัน 

วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที ่เกิด หรือวันเกิด หมายถึง วันสมภพ 
ของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด  
นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัดแล้ว ยังเป็นการรำลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัย  
จากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย กิจกรรมต่างๆ ในวันเมาลิด  
ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ  

วันอาซูรอ “อาซูรอ” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที ่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน เป็นเดือน  
ทางศักราชอิสลาม ในสมัยท่าน นบีนุฮ ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของ
ประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได้  
ให้เอามากองรวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่าน นบีนุฮ ให้เอาของเหล่านั้น
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มากวนเข ้าด ้วยก ัน สาวกของท ่านก ็ได ้ร ับประทานอาหารโดยทั ่วก ันและเหม ือนก ัน ในสมัย  
ท่าน นบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบ  
ณ บะดัร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน ท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใช้วิธีการของท่าน นบีนุฮ  
โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่รับประทานได้มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร 

(1.5) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

ปี พ.ศ. 2564 และ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
จัดเก็บข้อมูลจาก 

• ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ.) จำนวน 147,035 ครัวเรือน  
• ครัวเรือนยากจน (จปฐ. ) จำนวน 13,611 ครัวเรือน 
• คนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ.) จำนวน 508,304 คน 
• คนยากจน (จปฐ.) จำนวน 52,309 คน 
• "คนจนเป้าหมาย" คือคนจน (จปฐ.) ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 19,205 คน 

ในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสจากข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2564 ตัวชี ้วัด 
คุณภาพชีวิต 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย หมวด 1 สุขภาพดี (มีสุขภาพและอนามัยดี) จำนวน  
7 ตัวช ี ้ว ัด  หมวด 2 มีบ ้านอาศัย (มีบ ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) จำนวน 7 ตัวช ี ้วัด  
หมวด 3 ฝักใฝ่การศึกษา (มีการศึกษาที่เหมาะสม) จำนวน 5 ตัวชี้วัด  หมวด 4 รายได้ก้าวหน้า (มีงานทำ 
และมีรายได้) จำนวน 4 ตัวชี้วัด หมวด 5 ปลูกฝังค่านิยม (ประพฤติดีและมีคุณธรรม) จำนวน 8 ตัวชี้วัด 
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีผ่านเกณฑ์ 10 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับ 1 คือ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป (ไม่ผ่านเกณฑ์ -0 %) 
อันดับ 2 คือ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน  

(ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.01%) 
อันดับ 3 คือ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.01 %.) 
อันดับ 4 คือ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.02%) 
อันดับ 5 คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 

0.02%) 
อันดับ 6 คือ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ไม่ผ่านเกณฑ์ 

0.04%) 
อันดับ 7 คือ ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.04%) 
อันดับ 8 คือ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.04%) 
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อันดับ 9 คือ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น (ไม่ผ่านเกณฑ์ 
0.08%)  

อันดับ 10 คือ เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน (ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.11%) 
 

ปัญหา 5 อันดับแรก ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และควรได้รับการแก้ไข ได้แก่ 
อันดับ 1 คือ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จำนวน 55 ,422 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96 จากจำนวนที่สำรวจ

ทั้งหมด 505,671  คน 
อันดับ 2 คือ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน จำนวน 15,056 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 จากจำนวนที่สำรวจ

ทั้งหมด 145,644 ครัวเรือน 
อันดับ 3 คือ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จำนวน 134 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 9.85 จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 1,361 คน 
อันดับ 4 คือ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการ

ฝึกอบรมด้านอาชีพ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18 จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 157 คน 
อันดับ 5 คือ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 6,938 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 

จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 236,791 คน 
 

จังหวัดนราธิวาส มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ โดยอำเภอที่มีครัวเรือน
ยากจนตกเกณฑ์รายได้ 38 000 บาท/คน/ปี มากที่สุด 

อันดับ 1 คือ อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 126 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 31.27 
อันดับ 2 คือ อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 59 ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ 14.64 
อันดับ 3 คือ อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 55 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 13.65 

โดยเมื่อเปรียบเทียบ ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์รายได้ 38,000 บาท/คน/ปี คนจังหวัดนราธิวาส  
ปี พ.ศ. 2561 (479 ครัวเรือน) และ ปี พ.ศ. 2562 (403 ครัวเรือน) พบว่า ปี พ.ศ. 2562 มีครัวเรือนยากจน 
ตกเกณฑ์รายได้ 38,000 บาท/คน/ปี ลดลง จำนวน 76 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.87 
 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของจังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 56 435.57 บาท  โดยอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปี มากที่สุด ได้แก่ 

อันดับ 1 คือ อำเภอเมืองนราธิวาส     67,190.58 บาท  
อันดับ 2 คือ อำเภอตากใบ     60,248.06 บาท  
อันดับ 3 คือ อำเภอสุคิริน      58,971.04 บาท  
และอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุด คือ อำเภอแว้ง 50,637.41 บาท 

 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีของจังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 40 318.59 บาท โดยอำเภอที่มีรายจ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนจังหวัดนราธิวาส มากที่สุด ได้แก่ 

อันดับ 1  คือ อำเภอตากใบ     45,265.88 บาท  
อันดับ 2 คือ อำเภอสุไหงโก-ลก     44,652.92 บาท  
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อันดับ 3 คือ อำเภอสุคิริน      43,606.78 บาท 
โดยอำเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี น้อยที่สุด คือ อำเภอจะแนะ 28,819.03 บาท และเมื่อ

เปรียบเทียบรายจ่ายเฉลี ่ยต่อคนต่อปีคนจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2561 (38,774.23 บาท) และ  
ปี พ.ศ. 2562 (40,318.59 บาท) พบว่า ปี พ.ศ. 2562 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี เพ่ิมข้ึน 1,544.36 บาท 

(1.6) ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในจังหวัดนราธิวาส 
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2562 อยู่ที ่ 8.20 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบ ระดับความสุขเฉลี่ยคนจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2561 
(8.13 คะแนน) พบว่า ปี พ.ศ. 2562 มีระดับความสุขเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 0.07 คะแนน โดยอำเภอที่มีความสุข
มากที่สุด ได้แก่ อำเภอตากใบ (8.58%) อำเภอยี่งอ (8.44%) และอำเภอระแงะ (8.41%) ส่วนอำเภอ 
ที่มีความสุขน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอเจาะไอร้อง (7.61%) อำเภอศรีสาคร (7.66%) และอำเภอแว้ง 
(7.95%) ซึ ่งว ัดและประเมินผลในระบบข้อมูล ความจำเป็นพื ้นฐาน โดยมีการวัดระดับความสุข 
ของคนในครัวเรือนจากการสำรวจของหัวหน้าครัวเรือนและได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือระดับ
ความสุข ดังนี้ 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

ตารางที่ 52 : ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. 2562 จำแนกเป็นรายอำเภอ 

อำเภอ 
จำแนกสถานะตามประเภท 

รวม 
(ครัวเรือน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(คร.ยากจน 
ทั้งจังหวัด) 

สงเคราะห ์ พัฒนาได้ เสียชีวติ ย้ายออก 
ไม่ขอรับ 

การสนับสนุน 
เมืองนราธิวาส -  55  -   -  - 55 13.65 
ตากใบ 9 6 -   -  - 15 3.72 
บาเจาะ -   6 -   -  - 6 1.49 
ยี่งอ 13 10 -   -  - 23 5.71 
ระแงะ -   37 -   -  - 37 9.18 
รือเสาะ -  18  -   -  - 18 4.47 
ศรีสาคร 2 7 -   -  - 9 2.23 
แว้ง -  2  -   -  - 2 0.50 
สุคิริน -  30 -   -  - 30 7.44 
สุไหงโก-ลก -  126  -   -  - 126 31.27 
สุไหงปาด ี 10 47 - - 2 59 14.64 
จะแนะ -   12 -  -  -  12 2.98 
เจาะไอร้อง  -  11 -  -  -  11 2.73 
รวมทั้งจังหวดั 34 367 0 0 2 403 100 

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน 
 

ไม่ม ี น้อยทีสุ่ด มากทีสุ่ด 
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(1.7) ด้านสาธารณสุข 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ดัชนีย่อยด้านสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาส ใน ปี พ.ศ. 2563 

พบว่าจังหวัดมีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6543 อยู่ในลำดับที่ 17 ของประเทศ เป็นลำดับที่สองของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน โดยที่จังหวัดปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 8 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.7220 จังหวัดยะลา และอยู่ใน
ลำดับที่ 29 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6277 ในขณะที่ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน ดัชนีย่อยด้านสาธารณสุข 
ของประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.6078 สถานการณ์ด้านสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาส และในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าสถานการณ์โดยรวมของทั้งประเทศ 

สถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  
ภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลทั ่วไป จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาส - 

ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมด 11 แห่ง มีจำนวนเตียงตามกรอบ
ทั้งหมด 1,317 เตียง และเป็นจำนวนเตียงเปิดให้บริการจริง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทั้งหมด 
111 แห่ง รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 53 : สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่จัดบริการด้านสขุภาพในจังหวัดนราธิวาส  

โรงพยาบาล 
จำนวนเตียง โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพตำบล 
นคม. ศทบ. ศสม. 

ตามกรอบ เปิดใหบ้ริการจริง 
นราธิวาสราชนครินทร์ 
สุไหงโก-ลก 
ระแงะ 
ตากใบ 
รือเสาะ 
สุไหงปาด ี
แว้ง 
บาเจาะ 
ยี่งอฯ 
เจาะไอร้อง 
ศรีสาคร 
จะแนะ 
สุคิริน 

407 
212 
120 
102 
82 
46 
43 
68 
60 
34 
42 
66 
35 

407 
212 
120 
102 
82 
46 
43 
68 
60 
34 
42 
66 
35 

11 
4 
13 
11 
15 
7 
11 
7 
6 
5 
7 
5 
9 

1 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
2 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมทั้งจังหวดั 1,317 1,317 111 5 2 6 

หมายเหตุ:    นคม.  =  หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ศทบ.  =  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
ศสม.  =  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

ที่มา: สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (กันยายน พ.ศ. 2564) 
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ตารางท่ี 54 : สถานประกอบการดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและบริการสุขภาพ จงัหวดันราธิวาส 

อำเภอ 
ร้าน 

ขายยา
(แห่ง) 

สถานที่ประกอบการ 
ด้านอาหาร (แห่ง) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (แห่ง) 
รวม

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานที่ 
ผลิต 

อาหาร 

สถานที่ 
นำเข้า 
อาหาร 

สถาน 
พยาบาล 

นวดเพื่อ
สุขภาพ 

นวดเพื่อ 
เสริม 

ความงาม 
สปา 

1. เมือง 36 38 4 41 10 0 0 129 
2. สุไหงโก-ลก 25 31 11 28 11 0 1 103 
3. ระแงะ 7 15 0 6 0 0 0 28 
4. ตากใบ 7 20 2 2 1 1 0 33 
5. รือเสาะ 6 8 0 8 0 0 0 22 
6. สุไหงปาดี 5 9 0 3 0 0 0 17 
7. แว้ง 7 10 0 5 0 0 0 22 
8. บาเจาะ 7 8 0 3 0 0 0 18 
9. ยี่งอ 4 10 2 2 0 0 0 18 
10. เจาะไอร้อง 2 13 0 3 0 0 0 18 
11. ศรีสาคร 3 8 0 4 0 0 0 15 
12. จะแนะ 2 4 0 0 0 0 0 6 
13. สุคิริน 1 6 0 1 0 0 0 8 

รวม 112 180 15 106 23 1 1 437 
ที่มา: ทำเนียบสถานประกอบการดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิารสขุภาพ ป ีพ.ศ. 2564, สำนกังานสาธารณสุขจังหวดันราธวิาส  
(พฤศจกิายน พ.ศ. 2564) 

ตารางที่ 55 : สถานที่จำหน่ายยา จำแนกรายประเภทใบอนุญาต จังหวัดนราธิวาส  

อำเภอ 
จำนวนสถานที่จำหน่ายยา (รา้นขายยา) จังหวัดนราธิวาส (แห่ง) 

รวมทั้งหมด แผนปัจจุบัน  
(ขย. 1) 

แผนปัจจุบัน  
(ขย. 2) 

แผนโบราณ  
(ยบ.) 

บรรจุเสร็จสำหรับสตัว์ 
(ขย.3) 

1. เมือง 32 2 1 1 36 
2. สุไหงโก-ลก 21 3 1 0 25 
3. ระแงะ 6 1 0 0 7 
4. ตากใบ 6 1 0 0 7 
5. รือเสาะ 5 1 0 0 6 
6. สุไหงปาด ี 2 3 0 0 5 
7. แว้ง 5 2 0 0 7 
8. บาเจาะ 6 1 0 0 7 
9. ยี่งอ 3 0 1 0 4 
10. เจาะไอร้อง 2 0 0 0 2 
11. ศรีสาคร 2 1 0 0 3 
12. จะแนะ 2 0 0 0 2 
13. สุคิริน 0 1 0 0 1 

รวม 90 18 3 1 112 

ที่มา: ทำเนียบสถานประกอบการดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและบรกิารสขุภาพ ป ีพ.ศ. 2564, สำนกังานสาธารณสุขจังหวดันราธวิาส  
(พฤศจกิายน พ.ศ. 2564) 
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บุคลากรด้านสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน  
อัตรากำลังด้านสาธารณสุขในภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า 

อัตราส่วนต่อประชากรของบุคลากร เท่ากับ 1 ต่อ 178 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า  

• วิชาชีพที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และอ่ืนๆ (นวก./จนท./จพ.)  
• วิชาชีพที่ลดลง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค  

ตารางที่ 56 : อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐต่อประชากรในจังหวัดนราธิวาส 

บุคลากร 

กระทรวงสาธารณสขุ อ่ืนๆ 
รวม 

ทั้งหมด 
อัตราส่วน 

1 : ประชากร สสจ. สสอ. รพท. รพช. รวม 
รพ. 

กัลยาฯ 

คณะ 
พยาบาล 
ศาสตร์ 

ท.เมือง 
ท. สุไหงโก-

ลก เรือนจำ 

แพทย ์ 2 - 125 92 219 2 - - - - 221 1: 3,694 
ทันตแพทย ์ 2 - 17 34 49 - - - - - 49 1: 16,663 
เภสัชกร 8 - 46 64 118 3 - - - - 121 1: 6,748 
พยาบาลวิชาชีพ 8 339 737 763 1,847 30 34 6 2 1 1,920 1: 425 
พยาบาลเทคนิค - - 3 - 3 - - - - 1 4 1: 202,133 
อื่นๆ  
(นวก./จนท./จพ.) 

69 420 806 941 2,236 6 12 1 4 - 2,259 1: 361 

รวม 89 759 1,738 1,894 4 475 41 46 7 6 2 4 577 1: 178 

ที่มา: โปรแกรม hrops สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  (ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

สำหรับเจ้าหน้าที ่แพทย์ ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  
3,694 คน เพิ ่มสูงขึ ้นจากปีก่อน ซึ ่งส่งผลดีต่อประชาชนในจังหวัดนราธิวาส สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ดีมากขึ้น  

ตารางที่ 57 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ปี พ.ศ. 2558- 2562  
ปี พ.ศ. พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ปัตตานี 4,119 3,591 3,562 3,364 

ยะลา 2,915 2,504 2,552 2,379 

นราธิวาส 4,176 3,566 3,396 3,336 

ภาคใตช้ายแดน 3,738 3,220 3,176 3,029 

ประเทศ 2,065 1,843 1,771 1,674 
ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 111 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 
ทั ้งหมด 671 คน อัตราส่วนเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อประชากรเขตรับผิดชอบ  
ในภาพรวมเท่ากับ 1 ต่อ 1,216 มีค่าเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเท่ากับ 6.05 คน 
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โดยอำเภอบาเจาะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.00 และอำเภอสุคิริน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 4.67 รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 58 

ตารางที่ 58 : จำนวนบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแยกรายอำเภอ  

สสอ. 
เจ้าหน้าที ่
ใน สสอ. 

(คน) 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 
จำนวน เจ้าหน้าที ่ ค่าเฉลี่ย ประชากร อัตรา จนท.รพ.สต. 
(แห่ง) (คน) จนท./รพ.สต. เขตรบัผิดชอบ  1 คน ต่อประชากร 

เมือง 9 11 84 7.64 150,031 1,786 
ระแงะ 6 13 75 5.77 93,975 1,253 
สุไหงโก-ลก 5 4 30 7.50 71,621 2,387 
ตากใบ 7 11 66 6.00 72,537 1,099 
รือเสาะ 7 15 73 4.87 74,359 1,018 
สุไหงปาด ี 9 7 41 5.86 48,263 1,177 
แว้ง 6 11 55 5.00 54,080 983 
บาเจาะ 9 7 56 8.00 55,809 996 
ยี่งอ 5 6 45 7.50 47,303 1,051 
เจาะไอร้อง 6 5 31 6.20 41,104 1,325 
ศรีสาคร 4 7 43 6.14 41,734 970 
จะแนะ 8 5 30 6.00 39,443 1,314 
สุคิริน 7 9 42 4.67 26,274 625 
รวมทั้งจังหวดั 88 111 671 6.05 816,533 1,216 

ที่มา: โปรแกรม hrops, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

จังหวัดนราธิวาส มีบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการทั้งหมด 2,435 คน แยกรายโรงพยาบาล       
ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน แยกประเภท แพทย์ 217 คน ทันตแพทย์ 51 คน เภสัชกร 
110 คน พยาบาลวิชาชีพ 1,500 คน พยาบาลเทคนิค 2 คน ข้าราชการอื่นๆ 537 คน พนักงานราชการ 
116 คน พนักงานกระทรวง 913 คน ลูกจ้างประจำ 156 คน ลูกจ้างชั่วคราว 25 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 59 

ตารางที่ 59 : จำนวนบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส 

โรงพยาบาล แพทย ์
ทันต
แพทย ์

เภสัชกร 
พยาบาล 
วิชาชีพ 

พยาบาล 
เทคนิค 

ข้าราชการ 
อ่ืน ๆ 

รวม
ราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง 

ลูกจ้าง  
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

นราธิวาสฯ 82 11 29 451 2 138 713 45 270 42 4 
สุไหงโก-ลก 43 6 17 286 - 77 429 28 164 34 4 
รวม รพท. 125 17 46 737 2 215 1 142 73 434 76 8 
ระแงะ 15 5 8 111 - 37 176 6 85 7 1 
ตากใบ 14 3 8 64 - 26 115 4 37 12 2 
รือเสาะ 12 5 7 83 - 35 142 3 51 5 3 
สุไหงปาด ี 7 3 6 71 - 30 117 3 34 6 - 
แว้ง 8 4 6 62 - 24 104 3 38 7 1 
บาเจาะ 8 2 6 81 - 28 125 2 47 7 6 
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โรงพยาบาล แพทย ์
ทันต
แพทย ์

เภสัชกร 
พยาบาล 
วิชาชีพ 

พยาบาล 
เทคนิค 

ข้าราชการ 
อ่ืน ๆ 

รวม
ราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง 

ลูกจ้าง  
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ยี่งอฯ 7 3 5 71 - 32 118 7 37 - - 
เจาะไอร้อง 5 3 4 59 - 29 100 5 35 14 2 
ศรีสาคร 7 3 5 56 - 24 95 3 41 6 2 
จะแนะ 4 1 5 63 - 30 103 4 54 7 0 
สุคิริน 5 2 4 42 - 27 80 3 20 9 - 
รวม รพช. 92 34 64 763 0 322 1 293 43 479 80 17 
รวมทั้งจังหวดั 217 51 110 1 500 2 537 2 435 116 913 156 25 

ที่มา: โปรแกรม hrops, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 พบว่า สูญเสียแพทย์ 
ร้อยละ 3.19 ทันตแพทย์ ร้อยละ 1.92 เภสัชกร ร้อยละ 0 และพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 0.53 รายละเอียด
ดังนี้ 

ตารางที่ 60 : จำนวนการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส  

อำเภอ 
แพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

จำนวน สูญเสยี % จำนวน สูญเสยี % จำนวน สูญเสยี % จำนวน สูญเสยี % 
เมือง 84 3 3.57 13 - - 37 - - 501 4 0.79 
ระแงะ 15 - - 5 - - 8 - - 153 - - 
สุไหงโก-ลก 43 3 6.52 6 - - 17 - - 304 1 0.32 
ตากใบ 14 - - 3 - - 8 - - 100 1 0.99 
รือเสาะ 12 - - 5 - - 7 - - 112 - - 
สุไหงปาด ี 7 - - 3 - - 6 - - 94 - - 
แว้ง 8 - - 4 - - 6 - - 89 2 2.19 
บาเจาะ 8 - - 2 1 25 6 - - 114 1 0.86 
ยี่งอ 7 - - 3 - - 5 - - 98 - - 
เจาะไอร้อง 5 - - 3 - - 4 - - 78 - - 
ศรีสาคร 7 - - 3 - - 5 - - 73 - - 
จะแนะ 4 1 20 1 - - 5 - - 76 1 1.29 
สุคิริน 5 - - 2 - - 4 - - 55 - - 

รวม 219 7 3.19 51 1 1.92 118 - - 1,847 10 0.53 
ที่มา:  โปรแกรม hrops, สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส (ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

จำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอัตราครองเตียง 
จำนวนผู ้ใช้บริการผู ้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564) รพท.  

มีผู ้ใช้บริการ จำนวน 192,161 คน 742,400 ครั้ง และใน รพช. มีผู ้ใช้บริการ จำนวน 375 ,582 คน 
1,348,407 ครั้ง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ในรพท. จำนวนคนลดลง 
จำนวนครั้งในการใช้บริการลดลง และ รพช. จำนวนคนลดลง จำนวนครั้งในการใช้บริการลดลง 

สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ใน รพท.  
มีผู ้ใช้บริการ จำนวน 46,099 คน 276,565 วัน และในรพช. มีผู ้ใช้บริการ 56,448 คน 242,101 วัน  
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เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู ้ใช้บริการผู้ป่วยใน ในรพท. จำนวนคนเพิ่มขึ ้น วันนอนเพิ ่มขึ้น  
และ รพช. จำนวนคนเพิ่มขึ้น วันนอนเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราครองเตียง รพท. เฉลี่ย ร้อยละ 122.41 และ รพช. 
เฉลี่ย ร้อยละ 95.03 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 61 : รายงานผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่มา: โปรแกรม hrops, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 
สถิติชีพ         
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม ี เด ็กเก ิดใหม ่ จำนวน 10 ,747 คน ค ิดเป ็นอ ัตราการเกิด  

13.16 ต่อประชากรพันคน และมีจำนวนคนตาย 5,059 คน คิดเป็นอัตราการตาย 6.20 ต่อประชากรพันคน 
จำนวนการเพ่ิมประชากร จำนวน 5,688 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 

ตารางที่ 62 : จำนวนและอัตราการเกิด การตาย และการเพ่ิม ปี พ.ศ. 2564 

อำเภอ 
การเกิด การตาย การเพิ่ม 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
เมือง 4,023 26.81 805 5.37 3,218 2.14 
ระแงะ 2,053 28.66 488 6.81 1,565 2.19 
สุไหงโก-ลก 747 7.95 566 6.02 181 0.19 
ตากใบ 573 7.90 536 7.39 37 0.05 
รือเสาะ 669 9.00 416 5.59 253 0.34 
สุไหงปาด ี 254 5.26 408 8.45 -154 0.32 
แว้ง 237 4.38 357 6.60 -120 0.22 

  ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง 
โรงพยาบาล ปี  2563 ปี 2564 ปี  2563 ปี 2564 ร้อยละ ร้อยละ 

 คน ครั้ง คน ครั้ง ครั้ง วัน ครั้ง วัน  ปี 2563 ปี 2564 
นราธิวาสฯ 
สุไหงโก-ลก 
ระแงะ 
ตากใบ 
รือเสาะ 
สุไหงปาด ี
แว้ง 
บาเจาะ 
ยี่งอฯ 
เจาะไอร้อง 
ศรีสาคร 
จะแนะ 
สุคิริน 

183,535 
89,992 
101,242 
78,795 
82,080 
53,679 
61,838 
61,128 
53,933 
43,152 
43,724 
41,062 
29,406 

665,255 
397,168 
330,978 
373,161 
289,547 
207,842 
258,902 
230,022 
182,423 
159,897 
170,320 
159,313 
111,419 

128,236 
63,925 
59,054 
46,674 
48,061 
29,611 
30,001 
37,522 
33,732 
23,452 
27,831 
21,133 
18,511 

439,475 
302,925 
191,406 
175,728 
157,941 
120,821 
138,473 
135,165 
112,997 
76,441 
96,094 
71,397 
71,944 

28,803 
15,530 
9,274 
5,964 
8,656 
3,251 
3,319 
5,831 
5,364 
3,271 
3,860 
4,415 
2,515 

150,794 
106,662 
28,082 
15,369 
20,959 
8,552 
8,821 
18,237 
14,133 
8,892 
10,543 
13,401 
6,409 

31,161 
14,938 
11,403 
6,835 
6,937 
3,278 
3,211 
5,751 
5,966 
3,238 
4,101 
3,479 
2,249 

180,610 
95,955 
58,950 
29,902 
21,942 
13,822 
12,857 
26,334 
27,078 
12,651 
15,527 
15,070 
7,968 

101.51 
139.15 
64.11 
38.63 
70.03 
66.94 
67.13 
73.48 
88.00 
71.65 
68.77 
99.23 
46.21 

121.58 
124.00 
134.59 
80.32 
73.31 
82.32 
81.92 
106.10 
123.64 
101.94 
101.29 
62.56 
62.37 

รวมทั้งจังหวัด 923,566 3,536,247 567,743 2,090,807 100,053 410,854 102,547 518,666 89.19 107.90 
รพท. 
รพช. 

273,527 
650,039 

1,062,423 
2,473,824 

192,161 
375,582 

742,400 
1,348,407 

44,333 
55,720 

257,456 
153,398 

46,099 
56,448 

276,565 
242,101 

114.32 
65.16 

122.41 
95.03 
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อำเภอ 
การเกิด การตาย การเพิ่ม 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
บาเจาะ 497 8.91 356 6.38 141 0.25 
ยี่งอ 402 8.50 331 7.00 71 0.15 
เจาะไอร้อง 273 6.64 231 5.62 42 0.10 
ศรีสาคร 469 11.24 175 4.19 294 0.70 
จะแนะ 381 9.66 230 5.83 151 0.38 
สุคิริน 169 6.43 160 6.09 9 0.03 

รวม 10,747 13.16 5,059 6.20 5,688 0.70 
หมายเหต ุ: 1. อัตราเกิด  =  อัตราต่อพันของประชากรกลางป ี
 2. อัตราตาย =  อัตราต่อพันของประชากรกลางป ี
 3. อัตราเพิ่ม =  อัตราร้อยละของประชากรกลางปี 
ที่มา : รายงานการเกิด-ตาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th) 
 

 จากสถิติสถิติชีพ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564 ของจังหวัดนราธิวาส พบว่า อัตราเกิดมีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่อัตราตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอัตราเพิ่มของประชากรก็ยังคงเป็นบวก 
แต่เป็นแนวโน้มในทิศทางที่ลดลง โดยสามารถสรุปได้ดังรูปการเปรียบเทียบอัตราเกิด อัตราตาย และ 
อัตราเพ่ิม จังหวัดนราธิวาส   

 

 
      ที่มา : รายงานการเกิด-ตาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   

รูปที่ 29 : การเปรียบเทียบอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิม จังหวัดนราธิวาส   
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564 
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ต่อประชากรพันคน 
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สถานะสุขภาพ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดนราธิวาสพบว่า อันดับ 1 โรคเสื่อม

ระบบประสาท จำนวน 669 คน คิดเป็นอัตราตาย 81.93 ต่อแสนประชากร อันดับ 2 ความดันโลหิตสูง จำนวน 
316 คน คิดเป็นอัตราตาย 38.70 ต่อแสนประชากร อันดับ 3 โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง จำนวน 198 คน  
คิดเป็นอัตราตาย 24.25 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ รายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 63 : สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 
อันดับ สาเหตุการตาย จำนวน (คน) อัตราต่อประชากรแสนคน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

โรคเสื่อมระบบประสาท 
ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจขาดเลือดเร้ือรัง 
เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอยีด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
ปอดบวม 
เลือดออกในสมอง 
ไตวายที่ไม่ระบุรายละเอียด 
การติดเช้ือในกระแสเลือด 
โรคหืด 
เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุตำแหน่ง 

669 
316 
198 
190 
179 
159 
150 
128 
108 
70 

81.93 
38.70 
24.25 
23.27 
21.92 
19.47 
18.37 
15.68 
13.23 
8.57 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563–30 ก.ย. 2564 
ที่มา: รายงานการตายจากสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
 

(1.8) ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเหตุการป่วยของผู ้ป่วยนอกตามกลุ ่มโรค 10 อันดับแรก 

จังหวัดนราธิวาส พบว่า สาเหตุการป่วยของผู ้ป่วยนอกสูงสุด คือ ความดันโลหิตสูงที ่ไม่มีสาเหตุนำ  
มีอัตราป่วยเท่ากับ 21,306.55 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลันอื่น ๆ มีอัตราป่วย 13,058.01 ต่อประชากรแสนคน และความผิดปกติทางพฤติกรรมและ 
จิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ มีอัตราป่วย 8,900.44 ต่อประชากรแสนคน 
ตามลำดับ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 64 : สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดนราธิวาส 
อันดับ ชื่อโรค จำนวน (ราย) อัตราต่อประชากรแสนคน 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 173,975 21,306.55 
2 การติดเช้ือของทางเดินหายใจสว่นบนแบบเฉียบพลันอื่นๆ 106,623 13,058.01 
3 ความผิดปกติทางพฤตกิรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถอุอกฤทธิ์ต่อ

จิตประสาทอื่นๆ 
72,675 8,900.44 

4 ฟันผุ 71,413 8,745.88 
5 เบาหวาน 66,552 8,150.56 
6 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 50,271 6,156.64 
7 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 43,994 5,387.90 
8 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 31,798 3,894.27 
9 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 28,395 3,477.51 
10 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 27,519 3,370.23 

ที่มา: ระบบรายงานมาตรฐาน HDC ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส 
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เมื่อพิจารณารายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 
จังหวัดนราธิวาส พบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในสูงสุด คือ ปอดบวม มีอัตราป่วย 1 ,564.79 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด อัตราป่วย 543.88 
ต่อประชากรแสนคน และการดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหา
ที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอดอัตราป่วย 529.19 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 65 : สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในสูงสุด 10 อันดับแรก จังหวัดนราธิวาส 
อันดับ ชื่อโรค จำนวน (ราย) อัตราต่อประชากรแสนคน 

1 ปอดบวม 12,777 1,564.79 

2 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 4,441 543.88 

3 การดูแลมารดาอื่นๆ ที่มีปัญหาเกีย่วกบัทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และ

ปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 

4,321 529.19 

4 การติดเช้ือของทางเดินหายใจสว่นบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 2,551 312.42 

5 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 2,443 299.19 

6 ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ 

ที่มิได้ระบุรายละเอียด 

2,120 259.63 

7 ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด 2,015 246.78 

8 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 2,009 246.04 

9 หัวใจล้มเหลว 1,997 244.57 

10 เบาหวาน 1,566 191.79 

ที่มา: ระบบรายงาน HDC ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 

(1.9) ด้านการศึกษา 
ด ัชน ีความก ้าวหน้าของคน (HAI) ด ้านการศ ึกษา ในป ี พ.ศ. พ.ศ. 2563 ช ี ้ ให ้เห ็นว่า  

จังหวัดนราธิวาส มีสถานการณ์ด้านการศึกษาที ่น ่าเป ็นห่วง ระดับดัชนีความก้าวหน้าของคน  
ด้านการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส มีค่าเท่ากับ 0.3580 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด เป็นลำดับที่ 76 ของประเทศ  
ในขณะเดียวกัน จังหวัดปัตตานี (อยู่ในลำดับที่ 74 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.4359) และจังหวัดยะลา (อยู่ใน
ลำดับที ่ 70 มีค ่าดัชนีเท่ากับ 0.4638) ในขณะที ่ค ่าดัชนีความก้าวหน้าของคน ด้านการศึกษา  
ของทั้งประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.5953 

 
  



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

จังหวัดนราธิวาส  หน้าท่ี  77  
 

โครงสร้างทางการศึกษา   
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 357 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 87 แห่ง 
สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 249 แห่ง สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 20 แห่ง และสถานศึกษาขนาด
ใหญพิ่เศษ จำนวน 1 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 แห่ง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ สถานสงเคราะห์ จำนวน 2 แห่งและสถานการศึกษาในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และสถานศึกษานอกระบบของรัฐ จำนวน  
813 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 
จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 111 แห่ง และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 702 แห่ง  

จังหวัดนราธิวาสมีนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 
185,948 คน ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 160,023 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.06 นักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 15,904 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.55 นักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 631 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.34  

ตารางที่ 66 : ข้อมูลจำนวนนกัเรียน จำแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ลำดับ หน่วยงาน/สังกดั 
ระดับ 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 18,573 56,978 11,788 6,214 93,553 
2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - 244 402 307 953 
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน 
12,184 20,289 19,168 13,876 65,517 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1 กรมส่งเสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่น 11,185 4,199 486 34 15,904 

สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
1 โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการ 

ตำรวจตระเวนชายแดนที ่44 
144 487 - - 631 

รวม 42,086 82,197 31,844 20,431 176,558 
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  
 

นักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) 
จำนวน 2,468 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 และ นักศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9,390 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81  
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ตารางที่ 67 : ข้อมูลจำนวนนกัเรียน จำแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา ระดับการศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ลำดับ หน่วยงาน/สังกดั 
ระดับ 

รวม 
ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1,220 1,242 - - - 2,462 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
1 วิทยาลยัชุมชนนราธวิาส - - 1,699 - - 1,699 
2 มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 1,085 841 80 3,143 80 5,229 

รวม 2,305 2,083 1,779 3,143 80 9,390 
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส,  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

มีจำนวนครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ ้น จำนวน 21,291 คนประกอบด้วย 
ครูผู้บริหาร จำนวน 540 คนคิดเป็นร้อยละ 2.54 ครู/อาจารย์ จำนวน 16,415 คน คิดเป็นร้อยละ 77.10 
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4,336 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 

ตารางที่ 68 : จำนวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ สังกัด ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คร ู บุคลากร รวม 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 303 59 5,238 2,587 8 187 
2 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 2 5 115 79 201 
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 6 169 95 273 
4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
14 - 269 109 392 

5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 75 22 9,250 911 10 258 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  

1  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 3 25 29 58 
2  มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 3 12 780 466 1 261 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 13 532 40 596 

สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
1 โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดนที่ 44 
5 3 37 20 65 

 รวม 417 123 16,415 4 336 21 291 
ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

 
คุณภาพทางการศึกษา  
จังหวัดนราธิวาส มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกว่าระดับประเทศ

ทุกวิชา ของนักเรียนทุกชั ้นปี (ป.6 ม.3 และ ม.6) เนื ่องจากนักเรียนโดยส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที ่จะ 
อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ รวมถึงครูผู้สอนไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือวุฒิทางการศึกษาที่เพียงพอ
สำหรับการเร ียนการสอนแก่นักเร ียน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสอยู ่ใน 
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ลำดับสุดท้ายของประเทศ ดังนั้น ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส จำเป็นต้องพิจารณา
ให้เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขทันที โดยการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนักเรียน 
ให้ดีมากขึ้นในทุกชั้นปี  

ตารางที่ 69 : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

รายวิชา 
ระดับ 

ระดับประเทศ จังหวัดนราธิวาส 
คณิตศาสตร์ 38.83 29.851 
ภาษาไทย 50.38 35.417 
อังกฤษ 39.22 30.285 
วิทยาศาสตร์ 34.31 28.315 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 
 
 
 

 
 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 

รูปที่ 30 : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 70 : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามรายวิชาปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

รายวิชา 
ระดับ 

ระดับประเทศ จังหวัดนราธิวาส 
คณิตศาสตร์ 24.47 20.05 
ภาษาไทย 51.19 37.68 
อังกฤษ 31.11 27.10 
วิทยาศาสตร์ 31.47 27.71 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 
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 ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 

รูปที่ 31 : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 71 : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

รายวิชา 
ระดับ 

ระดับประเทศ จังหวัดนราธิวาส 
คณิตศาสตร์ 21.28 15.89 
ภาษาไทย 46.40 34.01 
อังกฤษ 25.56 20.98 
วิทยาศาสตร์ 28.65 25.19 
สังคมศึกษาฯ 36.87 30.59 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 
 

 
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) 

รูปที่ 32 : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
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นอกจากคุณภาพของค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แล้ว ข้อมูลด้านจำนวนปีการศึกษาเฉลี ่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ของจังหวัดนราธ ิวาส  
ในปี พ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 8.74 ปี เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยลำดับ 
อยู่ในลำดับสุดท้ายของภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระบบการศึกษา 
ต่อประชากรที่ไม่ได้เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวได้ว่า เป็นปัญหาที่สำคัญ
และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่  

ตารางที่ 72 : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 จำแนกตามจังหวัด 
(หน่วย : ปี) 

ปี พ.ศ. พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ทั้งประเทศ 9.40 9.52 9.57 9.65 9.86 9.96 
จังหวัดปัตตาน ี 9.00 9.18 8.88 8.68 9.01 9.16 
จังหวัดยะลา 9.38 9.32 9.31 9.61 9.60 9.59 
จังหวัดนราธวิาส 8.10 8.19 8.16 8.12 8.36 8.74 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

 

 
  ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

รูปที่ 33 : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - 2564) 

(1.10) ด้านแรงงาน 
จากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านชีวิตการงาน ทีส่ะท้อนถึง

โอกาสการม ีรายได ้จากการม ีงานทำและความสามารถในการทำงานของคนในพื ้นท ี ่  ระบ ุว่า  
จังหวัดนราธิวาส มีดัชนีอยู่ในลำดับที่ 75 ของประเทศ มีค่าเท่ากับ 0.5082  

อย่างไรก็ตาม ตามสถิติด้านแรงงานของจังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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กำลังแรงงาน จังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2564 มีผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน
522,256 คน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยก าลังแรงงานจำนวน 338,990 คน จำนวนผู้มีงานทำรวมทั้งสิ้น 311,633 คน 
(แบ่งเป ็นแรงงานในภาคการเกษตร จำนวน 134,403 คน ร ้อยละ 43 และนอกภาคการเกษตร  
จำนวน 177,230 คน ร้อยละ 57) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 182,343 คน และเพศหญิงจำนวน  
129,290 คน 
 

ตารางที่ 73 : จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี พ.ศ. 2559 - 2564 

สถานภาพแรงงาน 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
กำลังแรงงานปัจจุบัน 332,334 328,123 340,403 332,383 345,799 338,990 
- ผู้มีงานทำ 326,694 311,598 319,945 318,025 323,540 311,633 
- ผู้วา่งงาน 5,771 16,435 20,423 13,677 22,014 27,357 
อัตราการวา่งงาน 1.74 5.01 6.00 2.65 6.82 8.78 
ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

 

 
ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

รูปที่ 34 : อัตราการว่างงานจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564 

 จากสถิติจำนวนผู ้มีงานทำภายในจังหวัดนราธิวาส พบว่า โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  
อยู่ที่ระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม
จำนวนผู้มีงานทำดังกล่าว พบว่าเป็นผู้ทำงานในภาคนอกการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถสรุปได้  
ดังรูป 
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ทั้งนี้ จากสถิติ ยังพบว่า จังหวัดนราธิวาสมีอัตราการว่างงานช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 2559 - 2564  
มีแนวโน้มของการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น 

 

 
ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

รูปที่ 35 : จำนวนผู้มีงานทำภายในจังหวัดนราธิวาส จำแนกตามระดับการศึกษา (ปี พ.ศ. 2564) 

 

 
ท่ีมา : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

รูปที่ 36 : สัดส่วนผู้มีงานทำภายในจังหวัดนราธิวาส จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2564) 

การบริการจัดหางานในประเทศ ปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2564) มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้แจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 3,284 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 
2,250 คน และได้รับการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างที่ได้แจ้งเอาไว้ จำนวน 1,047 อัตรา (บรรจุงาน 
ในสาขา การขายส่ง ขายปลีกฯ สูงส ุดคือจำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 26.84 รองลงมาคือ  

97,673 

56,566 
46,456 

42,384 40,108 

28,445 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมหาวิทยาลัย ระดับต่ ากว่าประถมศึกษา ไม่มีการศึกษา

จ านวนผู้มีงานท า ภายในจังหวัดนราธิวาส 
จ าแนกตามระดับการศึกษา (ปี พ.ศ. 2564)

แรงงานในภาคการเกษตร  
43%

อุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก 
13%

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 12%

อุตสาหกรรมท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 
10%

สาขาการบริหารราชการ และการป้องกนัประเทศ 
รวมทั้งการประกันสงัคมภาคบงัคับ 7%

การศึกษา 5%

อื่นๆ 10%

แรงงานนอกภาคการเกษตร 
57%
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การบร ิหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้ งประกันส ังคมภาคบังค ับ จำนวน 256 คน   
ร้อยละ 24.45 และการผลิต จำนวน 241 คน ร้อยละ 23.02) 

โดยระดับการศึกษาที ่ต้องการสูงสุดตามตำแหน่งงานว่าง คือ มัธยมศึกษา มีความต้องการ 
ร้อยละ 47.41 (1,557 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับ ประถมศึกษาและต่ำกว่า มีความต้องการร้อยละ 22.99 
(755 อัตรา) ปวช. มีความต้องการร้อยละ 9.47 (311 อัตรา) ปวส. มีความต้องการร้อยละ 8.83  
(290 อัตรา) ปริญญาตรี มีความต้องการร้อยละ 6.61 (217 อัตรา) และอนุปริญญา ความต้องการ 
ร้อยละ 4.69 (154 อัตรา) ตามลำดับ สำหรับปริญญาโทข้ึนไปไม่มีอัตราตำแหน่งงานว่าง  

การใช้แรงงานต่างด้าว  มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวนทั้งสิ้น 7,465 คน (จำนวน 3 สัญชาติ)  จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

- คนต่างด้าวตามมาตรา 59 ประเทศท่ัวไป จำนวน 365 คน 
- คนต่างด้าวมาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ จำนวน 6,222 คน 
- คนต่างด้าว 59 นำเข้า MOU จำนวน 844 คน 
- คนต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน จำนวน 8  คน  
- คนต่างด้าวมาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อย จำนวน 26 คน 

อย่างไรก็ตามจำนวน จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ ในจังหวัดนราธิวาส  
(ไม่รวมยอดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service ทั่วประเทศ) ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 
2564 พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่รับการอนุญาต โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 

 

ตารางที่ 74 : การเปรียบเทียบจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2564 

กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

จังหวัดนราธิวาส 1,657 1,418 872 2,334 1,886 1,586 

จังหวัดดยะลา 1,416 2,063 1,335 3,290 3,119 2,438 

จังหวัดปตัตานี 3,390 3,632 5,659 10,591 8,389 6,679 

หมายเหตุ: ไม่รวมยอดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service ทั่วประเทศ 
ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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       ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

รูปที่ 37 : จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ ในจังหวัดนราธิวาส  
และจังหวัดในกลุม่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2564 

แรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติไปทำงานต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม  
พ.ศ. 2564) จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีคนทำงานแบบเดินทางกลับไป (Re-Entry) จำนวน 5 คน ไปทำงาน 
ในภูมิภาคเอเชีย และประเทศอินโดนีเซีย 

ตารางที่ 75 : จำนวนแรงงานไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับอนุมัติไปทำงานต่างประเทศ 
จ านวนแรงงานไทยในที่ได้รับอนุมัติ

ไปทำงานต่างประเทศ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564* 

จังหวัดนราธิวาส  25 6 16 8 5 5 

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัด 
 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการพัฒนา 
ฝีมือแรงงานในปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564) ประกอบด้วย การฝึกเตรียมเข้า
ทำงาน มีจำนวน 18 คน โดยกลุ ่มอาชีพฝึกเตรียมเข้าทำงานมากที่ส ุด คือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์  
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56  รองลงมาคือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.44 

ตารางที่ 76 : จำนวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดนราธิวาส ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 –2564* 
จำนวนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

จังหวัดนราธิวาส   
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564* 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน 97 164 98 154 - 18 
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 563 631 348 820 851 236 
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
(มีการทดสอบ) 

281 334 340 422 463 76 

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธวิาส 
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(1.11) ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ 
จังหวัดนราธิวาส มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงเป็นอันดับที่สองของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

โดยมีจังหวัดปัตตานีที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงที่สุด เห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้ำ  
ทางรายได้ (GINI Coefficients) ของจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2562 ที่มีค่าเท่ากับ 0.474 ในขณะที่
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 
0.494 และ 0.329 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของทั้งประเทศ 
พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีระดับความเหลื่อมล้ำที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 

ตารางที่ 77 : การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความเหลี่อมล้ำทางรายได้ (GINI Coefficients)  
ระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดนและทั้งประเทศ 

GINI Coefficients 2554  2556  2558  2560  2562 
• จังหวัดปัตตาน ี 0.374  0.438  0.392  0.448  0.494 
• จังหวัดยะลา 0.392  0.442  0.350  0.360  0.329 
• จังหวัดนราธวิาส 0.532  0.421  0.599  0.478  0.474 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 0.442  0.456  0.487  0.445  0.451 
ทั้งประเทศ 0.484  0.465  0.445  0.453  0.430 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
(2) ด้านความม่ันคง 

(2.1) เหตุการณ์ความไม่สงบ 
สถานการณ์ความมั่นคง โดยเฉพาะการก่อเหตุรุนแรงหรือสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาส กลุ่มคนร้ายพยามยามก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของทางราชการ 
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน รวมถึง การทำลายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการ เช่น การก่อกวน
หรือก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนทีท่ีเ่กิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ/ร้านค้า ประชาชนในเขตชุมชนเมือง  

ภาพรวมเหตุการณ์รุนแรง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 - 2563 พบว่า มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,540 เหตุการณ์ โดยปี พ.ศ. 2550 มีเหตุการณ์เกิดข้ึนสูงสุด (จำนวน 
777 เหตุการณ์) และมีแนวโน้มการก่อเหตุความไม่สงบลดลง พื ้นที ่ที ่มีการก่อเหตุรุนแรงมากที่สุด  
คือ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอสุไหงปาดี ตามลำดับ โดยในพ้ืนที่
ยังคงมีความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายยังคงเป็น
พื้นที่เขตชุมชน เมืองย่านเศรษฐกิจสำคัญ สถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น  
กลุ่มประชาชนผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ชาวไทยพุทธจากต่างพ้ืนที่  
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ตารางที่ 78 : สรุปเหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2547 - 2563 

ปี พ.ศ. 
จำนวนเหตุการณ ์

รวม 
จำนวน

ผู้เสียชีวิต 
จำนวน

ผู้บาดเจบ็ วางระเบดิ ลอบยิง/ปะทะ ปล้นอาวุธปีน วางเพลิง 
2547 69 244 9 148 470 134 262 
2548 137 376 13 67 593 244 505 
2549 125 356 2 53 536 258 471 
2550 227 454 3 93 777 331 545 
2551 94 239 0 28 361 183 407 
2552 105 243 0 25 373 206 463 
2553 97 230 0 5 332 163 295 
2554 89 101 0 5 195 163 295 
2555 104 58 0 6 168 69 268 
2556 95 48 0 10 153 88 321 
2557 75 30 0 5 110 38 141 
2558 59 29 1 1 90 43 155 
2559 90 28 0 0 118 34 142 
2560 76 16 0 2 94 20 67 
2561 28 28 0 3 59 17 65 
2562 15 10 0 0 25 12 54 
2563 18 67 0 1 86 56 55 
รวม 1,503 2,557 28 452 4,540 2,059 4,511 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
 
 

 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 

รูปที่ 38 : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2563) 
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 วางระเบิด  ลอบยิง/ปะทะ  ปล้นอาวุธปีน  วางเพลิง   เสียชีวิต   บาดเจ็บ
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 ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธวิาส 
รูปที่ 39 : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยทั้งหมด รายอำเภอในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  

(ตลอดช่วงระยะเวลาระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 - 2563) 

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของภาครัฐ (เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ 
ตำรวจ ทหาร) และภาคประชาชน ได้แก่ งานพัฒนาด้านความมั ่นคง และการปฏิบัติเชิงรุกเพื ่อลด 
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง การบังคับใช้กฎหมายที่ลดการใช้ความรุนแรงและเป็นไปตาม
หลักสิทธิมนุษยชน มีส่วนสำคัญที ่ทำให้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มลดลง และความเป็นอยู่  
ของประชาชน สามารถกลับมาดำเนินวิถีชีวิตหรือประกอบอาชีพได้อย่างปกติมากข้ึน    

(2.2) ยาเสพติด 
สถานการณ์ปัญหาการยาเสพติด : ยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ค้าจากต่างประเทศ 

(มาเลเซีย) และกลุ ่มผู้ค้าชาวไทย ซึ ่งรูปแบบการนำเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนำเข้ามา พร้อมตัวบุคคล 
และการซุกซ่อนในยานพาหนะ เพื่อนำมาแบ่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยช่องทาง 
การนำเข้ายาเสพติด ทีส่ามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

- ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
- ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
- ช่องทางธรรมชาติที่อำเภอชายแดนต่างๆ เช่น อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  
- มีการแพร่ระบาดมากในพื ้นที ่ช ุมชนเมือง และอำเภอชายแดน ส่วนอำเภอ รอบนอก  

จะมีปัญหาเบาบางลง  
ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในพื้นที ่: ยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้าในพ้ืนที่ ได้แก่ 
- ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน ส่วนใหญ่ลำเลียงมาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มาท่ีจังหวัดในภาคกลางและส่งต่อมายังจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยการซุกซ่อนภายในสิ่งของ
และในตัวบุคคล มีการใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลักในการลำเลียงเข้ามาในพ้ืนที่  
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- ยาแก้ไอ ทรามาดอลและอัลปราโซแลม ส่วนใหญ่นำมาเป็นส่วนผสมหลักของสี่คูณร้อย  
มีการลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง โดยซุกซ่อนภายในรถยนต์ 

- กัญชาแห้ง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลักลอบนำเข้าจากประเทศลาวและลำเลียงมาจาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำส่งมากับเครือข่ายยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
เพ่ือจำหน่ายในพ้ืนที่และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย 

(2.3) สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2565 
จังหวัดนราธิวาสมีการรับแจ้งและจับกุมคดีอาญา 4 กลุ่ม เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2562 

ดังนี้ 
- ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้งลดลง ร้อยละ 10.29 จับเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 5.78 
- ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้งลดลงร้อยละ 19.44 จับลดลง ร้อยละ 31.18 
- ฐานความผิดพิเศษ รับแจ้งเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.25 จับลดลง ร้อยละ 19.39 
- คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รับแจ้งลดลง ร้อยละ 21.78 จับลดลง ร้อยละ 19.96 

ตารางที่ 79 : ความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565 
ประเภทข้อหา/
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

1.  ฐานความผิด 
เกี่ยวกบัชีวิต 
ร่างกาย และเพศ  

287 128 222 84 194 96 174 109 229 149 98 53 

2. ฐานความผิด 
เกี่ยวกบัทรัพย ์

813 372 838 474 586 326 577 388 487 366 293 199 

3. ฐานความผิดพิเศษ 167 68 246 90 258 92 200 62 190 76 84 39 
4. คดีความผิดที่รัฐ 

เป็นผู้เสียหาย 
5,379 4,207 8,971  7,087  6,687  5,427  2,057  

รวม 5 919 4 775 9 041 8 008 7 120 6 296 6 408 5 798 5 457 4 908 2 161 1 859 
ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 
 

(2.4) สถานการณ์สาธารณภยั 
จังหวัดนราธิวาสมีภัยสาธารณภัย 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) อุทกภัยและดิน/โคล่นถล่ม  

(2) ภัยจากพายุหมุนเขตร้อย/วาตภัย (3) อัคคีภัย และ (4) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน โดยสามารถ 
สรุปได้ ดังนี ้

อุทกภัยและดิน/โคลนถล่ม 
อุทกภัย เป ็นเหตุการณ์ท ี ่ เก ิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ทำให้เกิด 

น้ำป ่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น ้ำท่วมขัง และน้ำล ้นตลิ ่ง ประชาชนได้ร ับความเด ือดร้อน  
สิ ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์ส ินของประชาชนได้ร ับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่  
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มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุ ม 
ที ่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ำ  
และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ ่น) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื ่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อนแตก เป็นต้น  

ภัยจากดินโคลนถล่ม มักเกิดขึ ้นพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก  
อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถ
รองรับการอุ ้มน้ำได้  จึงเกิดการเคลื ่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันปัญหา  
ดินโคลนถล่มเกิดบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น  
การตัดไม้ทำลายป่า การทำการเกษตรในพ้ืนที่ลาดชัน การทำลายหน้าดิน เป็นต้น 

ตารางที่ 80 : สถิติสถานการณ์อทุกภัยและดิน/โคลนถล่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2564 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครัวเรือนที่ประสบ

ภัย 
พื้นที่ประสบภยั (อำเภอ) 

เสียชีวติ 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสยีหาย 
(บาท) 

2556 58,745 10 1 - 237,480,975 
2557 31,982 13 4 - 58,462,000 
2558 52,597 13 3 3 82,944,735 
2559 36,605 13 3 - 184,197,645 
2560 50,393 13 - - 106,705,438 
2561 2,487 4 - - 98,701,521 
2562 34,252 13 1 2 - 
2563 29,239 13 2 - 14,267,729 
2564 43,039 13 8 - 14,107,061 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 
 

ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน/วาตภัย 
วาตภัย เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีสาเหตุจากลมแรง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร

บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ เรือกสวนไร่นา ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า 
ระบบสื ่อสาร โทรคมนาคม รวมถึงชีว ิตของประชาชน สำหรับประเทศไทย วาตภัยมีสาเหตุจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน พายุลมงวง และพายุหมุนเขตร้อน 
(ด ีเปรสช ัน โซนร ้อน ใต ้ฝ ุ ่น) ซ ึ ่งพาย ุหมุนเขตร ้อน จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที ่ เป ็นบร ิเวณกว้าง 
นับร้อยตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์กลางของพายุจะเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจาก  
วาตภัยมากที่สุด 
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ตารางที่ 81 : สถิติสถานการณ์ภยัจากพายุหมุนเขตร้อน วาตภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2564 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 
ที่เกิดขึ้น 

พื้นที่ประสบภยั 
(อำเภอ) 

บ้านเรือนที่เสียหาย (หลงั) มูลค่าความเสยีหาย 
(บาท) ทั้งหลัง บางส่วน 

2556 23 8 1 151 2,265,000 
2557 20 7 2 507 7,605,000 
2558 23 10 - 783 3,915,000 
2559 16 10 - 488 2,440,000 
2560 17 13 3 300 2,100,000 
2561 7 5 - 63 620,000 
2562 32 11 - 720 293,479 
2563 12 8 - 130 137,793 
2564 11 6 - 219 38,870 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 
 

อัคคีภัย 
อัคคีภัย เป็นภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ โดยความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล ทำให้เกิด

การติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื ้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้  
นานเกินไป จะทำให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ ้น โดยหากมีเชื ้อเพลิงหนุนความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งเชื้อเพลิงได้แก่ สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อม  
จะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือ จากการสันดาปเอง 

ตารางที่ 82 : สถิติสถานการณ์อคัคีภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2564 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครั้ง 
ที่เกิดภยั 

ความเสียหาย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวติ 
(คน) 

บาเจบ็ 
(คน) 

มูลค่าความเสยีหาย 
(บาท) 

2556 29 42 - - 12,322,000 
2557 19 34 - 1 11,057,000 
2558 16 25 - - 12,980,000 
2559 13 37 - - 11,600,000 
2560 24 33 - - 10,800,000 
2561 22 7 - - 11,200,000 
2562 14 20 - - 32,477 
2563 16 22 - - 11,600,000 
2564 14 21 - - 71,500 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส            
 

ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest fire and smoke)  โดยทั่วไปมักเกิดข้ึนในป่าธรรมชาติหรือ

สวนป่าแล้วลุกลามไปได้ โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนเป็นผลให้ฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอย
ในอากาศ รวมตัวกัน ในสภาวะที่อากาศปิด เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชน ในอนาคต
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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ตารางที่ 83 : สถิติสถานการณ์ภยัจากไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2564 
ปี พ.ศ. จำนวนครั้งที่เกิดภัย พื้นที่ป่าเสียหาย (ไร่) พื้นที่การเกษตรเสียหาย (ไร่) มูลค่าความเสียหาย (บาท) 
2558 34 230 1,517 2,563,730 
2559 32 1,302 3,388 5,725,720 
2560 1 - 50 845,000 
2561 3 - 43 72,670 
2562 14 - - 417,692.50 
2563 13  142 767,998.78 
2564 - - - - 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 
 

จากข้อมูลสถิติสถานการณ์สาธารณภัย กล่าวได้ว่า สาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
ลดลงอย่างต ่อเน ื ่อง แสดงให้เห ็นถ ึงการวางแผน/การกำหนดแนวทางการป้องกันของจังหวัด  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียน้อยลง 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ทรัพยากรป่าไม้ 

 

 
 ที่มา: กรมปา่ไม้ 

รูปที่ 40 : พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาส 
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จากข้อมูลการสำรวจสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ระบุว่า จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ป่า 924,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.24 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย   
ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ ที่มีสภาพสมบูรณ์ จำแนกได้เป็น ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของกรมอุทยานแห่งชาติ ส ัตว ์ป ่า และพันธุ ์พ ืช จำนวน 5 ป่า เนื ้อที ่รวม 713,192.65 ไร ่ คือ  
อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง  
เขตร ักษาพันธุ ์ส ัตว ์ป ่าเฉลิมพระเกียรต ิสมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี และ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา ป่าสงวนแห่งชาตินอกเขตป่าอนุรักษ์ ซึ ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล 
ของกรมป่าไม้ จำนวน 20 ป่า เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่  

สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาส พบว่าพื ้นที ่ป่าบางส่วนถูกบุกรุกทำลาย ส่งผลให้ 
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดนราธิวาสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีสาเหตุ  
มาจากการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมการปลู กพืช  
โดยการจับจองยึดถือที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บางแห่ง จากกิจกรรมในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ส่งผลกระทบ  
ในหลายด้าน เช่น การขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้ง การเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในฤดูฝน  
ทำให้พื ้นที ่ป่าไม้ม ีแนวโน้มการบุกรุกพื ้นที ่ป ่าพบกระจายอยู ่ในทุกอำเภอของจัง หวัดนราธิวาส  
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
หมายเหตุ  :  1.  สภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ. 2564 ได้มาจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Lansat 8 

บันทึกภาพปี พ.ศ. 2564 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 
                 2.  สภาพพื้นที ่ป่า หมายถึง พื ้นที ่ปกคลุมของพืชพรรณที ่สามารถจำแนกได้ว ่าเป็นไม้ย ืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื ่อง  

ขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงทุ ่งหญ้าและลานหินที ่ม ีอยู ่ตามธรรมชาติที ่ปรากฎ  
ล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่า โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลัก
ของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

ที่มา: กรมปา่ไม้ 
รูปที่ 41 : สถิติพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2564 

  

709,562

738,958
741,535

743,995 744,197
747,681 747,304 746,325

744,010

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
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ตารางที่ 84 : จำนวนคดีและพื้นที่ท่ีถูกบุกรุก (ปีงบประมาณ) 
รายละเอียด พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จำนวนคดี  69 คดี 125 คดี 71 คด ี 82 คด ี
พื้นที่ที่ถูกบุกรกุ (ไร่) 305.11 588.40 276.67 272.79 
พื้นที่ที่ถูกบุกรกุ (ร้อยละ) 0.036 0.069 0.033 0.032 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้  

 

 
           หมายเหตุ:       พื้นทีถู่กบกุรุกป่าไม้        
           ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศกรมปา่ไม้     

รูปที่ 42 : การบุกรุกเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาส  

(2) ทรัพยากรน้ำ 
ปริมาณน้ำที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 2563 รวม 5,802,115 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ 5,540,240 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝายคอนกรีต 261,600 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 
ประตูระบายน้ำ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำดังนี้ 

  

 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

จังหวัดนราธิวาส  หน้าท่ี  95  
 

 (2.1) แหล่งน้ำดิบ 
 แหล่งน้ำตามธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยแหล่งน้ำแต่ละสายดังนี้ 

1) แม่น ้ำบางนรา ร ับน้ำจากเทือกเขาบูโด -สุไหงปาดี ผ ่านคลองสุไหงปาดี คลองยะกัง  
และคลองตันหยงมัสไหลผ่านท้องที ่อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอระแงะ แล้วไหลลงสู ่ทะเล  
ที่อำเภอเมืองนราธิวาส มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

2) แม่น้ำสายบุรี ต้นน้ำเริ่มจากเทือกเขาในอำเภอสุคิริน ไหลผ่านอำเภอจะแนะ อำเภอศรีสาคร 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา แล้วไหลลงอ่าวไทยที่อำเภอสายบุรี  
จังหวัดปัตตานีมีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร 

3) แม่น้ำสุไหงโก-ลก เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ต้นน้ำ 
อยู่ในเทือกเขาในประเทศมาเลเซียและท้องที่อำเภอแว้ง ไหลผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก และไหลลงสู่อ่าวไทย
ที่อำเภอตากใบ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร 

4) แม่น้ำตากใบ เป็นแม่น้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสน้ำในทะเล ประกอบกับคลื่น ได้ซัดทราย 
เข้าหาฝั่งให้เกิดเป็นสันทราย ส่วนภายในยังลึกเป็นแนวยาว จึงเกิดเป็นแม่น้ำยาวประมาณ 14 กิโลเมตร 
อยู ่ชายฝั ่งตะวันออกในท้องที ่ตำบลเจ๊ะเห ตำบลศาลาใหม่ และไหลไปบรรจบแม่น้ำ ส ุไหงโก -ลก  
ที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ ต่อเขตชายแดนไทยมาเลเซีย 

 (2.2) แหล่งน้ำบาดาล 
แหล่งน้ำบาดาลในจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ในตะกอนหินร่วน  

และหินแข็ง จำแนกตามศักยภาพดังนี้ 

1) แหล่งน้ำบาดาลศักยภาพสูงสุดในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส คือ แหล่งน้ำบาดาลในชั้นตะกอนน้ำพา
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สามารถพัฒนาแหล่งน้ำที่ความลึกตั้งแต่ 20 – 70 เมตร  
มีปริมาณน้ำ 10 – 20 ลบ.ม./ชม. จนถึงมากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ได้แก่พื้นที่ในอำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ 
อำเภอเมือง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ คุณภาพน้ำบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ำจืด 
แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกือบทุกพ้ืนที่ 

2) แหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพรองลงมาประกอบด้วย น้ำบาดาลในชั้นตะกอนทรายชายหาดที่
สามารถพัฒนาแหล่งน้ำได้ที่ความลึก 2 – 5 เมตร ปริมาณ 5 – 10 ลบ.ม./ชม. และแหล่งน้ำบาดาล 
ในตะกอนเศษหินเชิงเขาที ่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำได้ที ่ความลึกระหว่าง 10 – 40 เมตร ปริมาณน้ำ  
2 – 5 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ำจืดคุณภาพดี 

3) แหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพต่ำ ได้แก่ แหล่งน้ำบาดาลในหินแปรอายุไซลูเรียน–ดีโวเนี่ยน  
และหินแกรนิต ความลึกของชั ้นน้ำบาดาลอยู ่ในช่วง 10 – 30 เมตร ปริมาณน้ำส่วนใหญ่น้อยกว่า  
2 ลบ.ม./ชม. ยกเว้นบริเวณที ่หินผุ หรือ มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา ประเภทรอยแตก รอยแยก  
หรือรอยเลื ่อยขนาดใหญ่พาดผ่านก็จะได้ปริมาณน้ำมากขึ ้น คุณภาพน้ำบาดาลเป็นน้ำจืดคุณภาพดี  
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แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง ส่วนปัญหาของการบริหารจัดการน้ำบาดาล ได้แก่ การลักลอบขุดเจาะน้ำบาดาล 
และนำน้ำ ใต้ดินมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องจึงไม่สามารถควบคุมการสูบน้ำบาดาลที่มีผลกระทบต่อ
สมดุลของการใช้น้ำ 

ในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ของจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด 14,436,623 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพิ ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2561 ปริมาณ 148,554 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือสัดส่วนร้อยละ 1.02 ของปริมาณน้ำ 
ที่ผลิตได้จริง ปริมาณน้ำที่ผลิตจ่าย 13,839,424 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่จำหน่ายให้แก่ผู ้ใช้น้ำ 
ทั้งในตัวเมือง พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ชนบทปริมาณ 8,694,892 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการจ่ายน้ำ 
เพื่อสาธารณประโยชน์ปริมาณ 5,372,913 ส่วนอัตราการสูญเสียน้ำในสัดส่วนร้อยละ 37.20 ของปริมาณ 
การผลิตน้ำได้จริง  

ตารางที่ 85 : ปริมาณการผลิตใช้น้ำ การใช้น้ำ และอัตราน้ำท่ีสญูเสียของจังหวัดนราธิวาส  
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2563 

ป ีพ.ศ. 
ปรมิาณน้ำ 

ที่ผลิตได้จรงิ 
(ลบ.ม.) 

ปรมิาณน้ำ 
ที่ผลิตจา่ย 
(ลบ.ม.) 

ปรมิาณน้ำ 
ที่จำหน่ายแก่ผู้ใช ้

(ลบ.ม.) 

ปรมิาณน้ำ 
ที่จ่ายเพื่อ 

สาธารณประโยชน์  
(ลบ.ม.) 

อัตราน้ำสญูเสีย 
(ร้อยละ) 

อัตรา 
การใช้น้ำ 

(ลบ.ม./ราย) 

ผู้ใช้น้ำ 
(ราย) 

2560 13,646,620 - 7,926,456 3,384,910 - - 31,747 
2561 14,288,069 - 8,199,250 5,095,991 - - 32,317 
2562 14,436,623 13,839,424 8,694,892 5,372,913 37.2 264.84 32,831 
2563 14,436,623 13,839,424 8,694,892 5,372,913 37.2 264.84 32,831 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
 

 (2.3) ปริมาณน้ำฝนและความชื้นตลอดทั้งปี 
ในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดนราธิวาสเฉลี่ย 2,009.03 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 62.82 

ของปริมาณน้ำฝนในคาบ 30 ปี ปริมาณเฉลี่ย 2,457.60 มิลลิเมตร ส่วนความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เท่ากับ 74 %RH 
ซึ ่งอย ูในระดับที ่ เก ิดสภาวะแฉะ เส ี ่ยงต ่อการเจร ิญเต ิบโตของพืช โดยเฉพาะไม้ย ืนต ้น และไม้ผล  
ความชื ้นของอากาศถือว่ามีบทบาทสำคัญในการคายน้ำของพืช ความเหมาะสมอยู ่ที่  50%-69% (RH)  
ของความชื้นที่พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี 

ตารางที่ 86 : แสดงปริมาณน้ำฝนและความชื้นในจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 

รายละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
ปริมาณน้ำฝนเฉลีย (mm.) 2,730.20 4,845.00 2,984.00 2,367.20 2,009.03 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลีย่ (%RH) 78.60 81.90 82.70 77.55 74.00 

ที่มา: สำนกังานสถิตแิห่งชาติ กรมอุตุนยิมวิทยา 
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(3) ทรัพยากรดิน 
จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก      

ส่วนบริเวณที่ราบลุ ่มต่ำ (พรุ) มีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที ่ราบลุ ่มแม่น้ำใช้ปลูกข้าว  
และสวนผลไม้ ส่วนดินบริเวณท่ีสูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน 

 (3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร 
พื้นที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 1,613,220 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วยสวนผลไม้ยืนต้น 1,499,816 ไร่ เช่น ยางพารา ทุเรียน 
ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วง มังคุด ลางสาด ลองกอง อยู่กระจัดกระจายอยู่ในพื ้นที่จังหวัดนราธิวาส 
รองลงมาคือ เนื้อที่สำหรับปลูกข้าว 111,539 ไร่ โดยส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ และอำเภอบาเจาะ 
ส่วนเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื่นๆ เช่น ประมงน้ำจืด ปศุสัตว์ และการปลูกผัก ไม้ดอก  
ไม้ประดับ   

 

 
ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน (ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

รูปที่ 43 : ภาพแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดนราธิวาส  
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 (3.2) ลักษณะการถือครองท่ีดินทำการการเกษตร 
ข้อมูลการถือครองที่ดินเพ่ือทำการเกษตร พ.ศ. 2563 เป็นที่ดินของตนเอง 1,122,408 ไร่ และพ้ืนที่

บางส่วนเป็นที่ดินของผู้อ่ืน ประกอบด้วยที่ดินรับจำนอง และที่ดินเช่าของผู้อ่ืน ที่ดินที่มีการรับจำนองเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือใช้เป็นต้นทุนในการผลิตหรือประกอบอาชีพของเกษตรกร 

ตารางที่ 87 : แสดงลักษณะการถือครองท่ีดินเพ่ือการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2558 - 2563 
ลักษณะการถือครองที่ดิน 

เพื่อการเกษตร (ไร่) 
ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563p 
เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร 1,409,444 1,408,756 1,408,237 1,408,097 1,407,829 1,403,197 
เนื้อที่ของตนเอง  1,129,907 1,128,854 1,127,938 1,127,325 1,126,612 1,122,408 
เนื้อที่ของผู้อ่ืน  279,537 279,902 280,299 280,772 281,217 280,789 
• เช่าผู้อื่น 116 115 115 116 115 115 
• รับจำนอง/รับขายฝาก/ได้ทำฟรี - - - 280,656 281,102 280,674 

หมายเหตุ: p คือ ตัวเลขเบื้องต้น 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 (3.3) พื้นที่จัดสรรสำหรับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส 
ตามผังเมืองของจังหวัดนราธิวาส ที่ดินที่ถูกจัดสรรเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีอยู่ 4 แห่ง 

ประกอบด้วย ที่ตำบลโคกเคียน 2 แห่ง ที่ตำบลลำภู 1 แห่ง และที่ตำบลสุไหงโก-ลก 1 แห่ง อย่างไรก็ตาม  
ในที่ดินที่จัดสรรเป็นที่ดินประเภทชุมชน และที่ดินชนบทและเกษตรกรรม ยังอนุญาตให้มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ให้บริการแก่ชุมชนและแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงโรงงานบำบัดน้ำเสียของชุมชนได้ จังหวัดปัตตานี  
มีที ่ด ินจัดสรรเป็นพื ้นที ่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 2 แห่งที ่อำเภอหนอกจิกและอำเภอปานาเระ  
ส่วนจังหวัดยะลามีที่ดินจัดสรรเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 1 แห่งที่อำเภอเบตง 

 
    ที่มา: สำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 

รูปที่ 44 : ผังเมืองรวมกลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดน 

(4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
จังหวัดนราธิวาส มีชายฝั ่งทะเลยาว 57.76 กิโลเมตร ถูกกัดเซาะ จำนวน 37.20 กิโลเมตร  

พื้นที ่ที ่ติดแนวชายฝั ่งทะเล 2 อำเภอ 6 ตำบล คือ 1. อำเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่ ตำบลบางนาค  
ตำบลโคกเคียน ตำบลกะลุวอเหนือ 2. อำเภอตากใบ ได้แก่ ตำบลไพรวัน ตำบลเจ๊ะเห และตำบลศาลาใหม่ 
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มีความกัดเซาะ  เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ ลำดับที่ 3 ของกลุ่มภาคใต้ชายแดนรองจากจังหวัดสงขลา  
และปัตตานี  

สภาพชายฝั่งทะเลของจังหวัดนราธิวาสมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบของ  
การกัดเซาะและทับถมของตะกอนชายฝั ่ง สาเหตุเนื ่องมาจากอิทธิพลของกระบวนการทางชายฝั่ง 
(Coastal Process) ได้แก่ คลื ่นลมในฤดูมรสุม จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั ้งแต่  
เด ือนธ ันวาคมถึงม ีนาคม ซ ึ ่งเป ็นลมมรสุมที ่พ ัดมาจากทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือเข ้ามาปะทะ  
ภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ทำให้สภาพคลื่นลมในทะเล มีความสูงและรุนแรง เมื่อคลื่นเคลื ่อนที ่เข้าหาฝั่ง  
มีการพาตะกอนทรายจากแนวชายฝั ่งออกไป ทับถมเป็นสันดอนนอกชายฝั ่ง ทำให้เกิดการกัดเซาะ 
หรือมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อิทธิพลน้ำขึ้น-น้ำลงของปากแม่น้ำ ความรุนแรงของกระแสน้ำ ส่งผลต่อ
ความรุนแรงของการกัดเซาะในพื ้นที ่น ั ้นๆ ด้วย ส่วนปัจจัยด้านอื ่นที ่เกิดสาเหตุจากมนุษย์ ได้แ ก่  
การก่อสร้างสิ ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั ่งทะเลกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที ่ดินทำให้ดินเสียโครงสร้าง           
เมื ่อเกิดคลื ่นขนาดใหญ่เข้ามากระทบชายฝั ่งจึงเกิดการกัดเซาะได้ง่าย และการพัฒนาพื้นที ่สำหรับ  
การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และนิเวศวิทยา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
จังหวัดนราธิวาสในช่วงปี พ.ศ. 2495-2551 พบว่า พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 
2 อำเภอ รวม 6 ตำบล ระยะทางที ่ถูกกัดเซาะรวม 43,987.82 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76.15  
ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555)  

การศึกษาการเปลี ่ยนแปลงแนวชายฝั ่งทะเลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2550 และ  
พ.ศ. 2555 สามารถสรุปพื ้นที ่ที ่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะแนวชายฝั ่งดังนี ้ ผลกระทบจาก 
การกัดเซาะชายฝั่งครอบคลุม 6 ตำบล รวมระยะทาง 26.04 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นการกัดเซาะระดับ
ปานกลาง (1-5 เมตร/ปี) มีพื้นที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง (มากกว่า 5 เมตร/ปี) ที่บ้านโคกพยอม- 
หาดนราทัศน์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาสพื้นที่ ที ่ถูกกัดเซาะดังกล่าว ทั้ง 6 ตำบล บางจุด  
มีระดับการกัดเซาะรุนแรง และปานกลาง มีระยะทาง 28.03 และ 15.96 กิโลเมตร ตามลำดับ  

จากข้อมูลปี 2559 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง พบว่าชายฝั่ง
จังหวัดนราธิวาส มีระยะทางแนวชายฝั่งยาวประมาณ 57.02 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทรายคิดเป็น
ระยะทางประมาณ 54.43 กิโลเมตร และปากแม่น้ำคิดเป็นระยะทางประมาณ 1.02 กิโลเมตร เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสเป็นพ้ืนที่โล่ง จึงประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะมาโดยตลอด และเมื่อถึง
ฤดูมรสุมกระแสคลื่นลมแรง ส่งผลให้การกัดเซาะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสามารถจำแนกสถานการณ์
ตามแนวชายฝั ่งออกเป็นพื ้นที ่ก ัดเซาะรุนแรง (มากกว่า 5 เมตร/ปี) คิดเป็นระยะทางประมาณ  
0.82 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียน และตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาสพื้นที่กัดเซาะน้อย 
(น ้อยกว ่า 1 เมตร/ป ี ) ค ิดเป ็นระยะทางประมาณ 3.75 ก ิโลเมตร ในพื ้นท ี ่ตำบลโคกเค ียน  
อำเภอเมืองนราธิวาส พื ้นที ่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วคิดเป็นระยะทางประมาณ 27.31 กิโลเมตร  
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พื้นที ่สมดุลคิดเป็นระยะทางประมาณ 20.85 กิโลเมตร พื ้นที ่สะสมมากคิดเป็นระยะทางประมาณ  
1.69 กิโลเมตร พื้นที่หัวหาดคิดเป็นระยะทางประมาณ 1.57 กิโลเมตร และพื้นที่ปากแม่น้ำคิดเป็น
ระยะทางประมาณ 1.02 กิโลเมตร 

ตารางที่ 88 : ข้อมูลสถานการณ์ชายฝ่ังจังหวัดนราธิวาส 

อำเภอ ตำบล 

พื้นที่กัดเซาะ (กม.) มีโครงสร้าง พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝ่ัง) (กม.) รวม 

รุนแรง 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ระยะ 
(กม.) 

ประเภท
โครง 
สร้าง 

สะสม 
ตะกอน 
มาก 

สะสม 
ตะกอน 
น้อย 

สมดุล 

พื้นที่ 
ลุกล้ำ/
พื้นที่ 

ถมทะเล 

หัว 
หาด 

ปาก
แม่น้ำ 

 

เมือง
นราธิวาส 

โคก
เคียน 

0.43 - 3.75 - - - - 13.31 - - 0.03 17.52 

บางนาค 0.40 - - 0.33 OR - - - - - - 0.73 
กะลุวอ
เหนือ 

- - - 7.06 OB VS 
JT 

1.69 - 3.18 - 1.57 0.45 13.95 

ตากใบ ไพรวัน - - - 6.36 GRI JT - - 4.37 - - - 10.73 
ศาลา
ใหม ่

- - - 7.69 GRI JT - - - - - 0.3 7.99 

เจ๊ะเห - - - 5.87 GRI - - - - - 0.24 6.11 
รวม 0.82 - 0 3.75 27.31 - 1.69 20.85 - 1.57 1.02 57.02 

หมายเหตุ: OB = Offshore Breakwater (เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง)  VS = Vertical Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง) 
JT= Jetty (เขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ)          GRI = I-Groin (รอดักทรายแบบตัวไอ) 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

(5) ขยะ 
ในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 767.48 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้น

จากปีที่ผ่านมา 24.95 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.25 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
300.61 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.13 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 101.00 ตันต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ 27.63 ใช้วิธี ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 246.30 ตันต่อวัน ส่วนปริมาณ 
ขยะมูลฝอยตกค้าง 37,926.00 ตัน รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 89 : ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) 
จังหวัด พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ปัตตานี 640 649 666 670 680 
ยะลา 549 596 611 557 544 
นราธิวาส 851 748 753 745 743 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตารางที่ 90 : แสดงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพืน้ที่จังหวัดนราธิวาส (ตัน/วัน) 

รายละเอียด 
ปี พ.ศ. การเปลีย่นแปลง 

2559 2560 2561 2562 2563 2562-2563 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  747.93 753.00 745.29 742.53 767.48 +24.95 

ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน ์ 299.68 284.00 275.25 321.39 300.61 -20.78 

ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถกูต้อง  86.16 109.00 108.81 95.92 212.04 +116.12 

ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกตอ้ง  362.09 360.00 361.23 325.22 246.30 -78.92 

ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน) 59,243.00 48,105.00 57,957.75 39,437.86 37,926.00 -1,511.86 
ที่มา: กรมความคุมมลพิษ 

 

ในป ี พ.ศ.  2561 การจำแนกขยะในจ ังหว ัดนราธ ิวาสแบ ่งออกเป ็น 5 ประเภท  ได้แก่  
ขยะมูลฝอยตกค้าง ปริมาณ 161.31 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น ปริมาณ 746.76 ตันต่อวัน 
ของเสียอันตราย ปริมาณ 5.49 ตันต่อวัน มูลฝอยติดเชื้อ ปริมาณ 0.437 ตันต่อวัน และกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย (ปริมาณ 2.03 ตันต่อวัน) รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 91 : การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทของจังหวัดนราธิวาส 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

กำจัดได ้
วิธีการกำจัด 

จำนวนที่เหลือ 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

ร้อยละ 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอย
ตกค้าง 

161.31 48,105 1,237 2.57 Landfill ฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 
ณ ทม.นราธิวาส และ ทม.สุไหงโก-ลก 

131.79 81.05 

2. ขยะมูลฝอย
ชุมชนใหม่ 
ที่เกิดขึ้น 

746.76 264,797 34,967 13.20 1) อปท. 40 แห่ง รวบรวมขยะมูลฝอย
กำจัด ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย 23 แห่ง 
ในจังหวัด 
2) อปท. 48 แห่ง ไม่มีการเก็บรวบรวม 
ขยะมูลฝอย ให้ชุมชนกำจัดเอง 

229,830 86.80 

3. ของเสีย
อันตราย 

5.49 2,500 1.30 0.06 จังหวัดนราธิวาสมีการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ อปท. ภายในจังหวัดนราธิวาสดำเนินการ
รวบรวมของเสียอันตราย แล้วส่งมารวมที่ 
อบจ.นราธิวาส ในช่วงสิงหาคมจากนั้น  
อบจ.นราธิวาส จึงดำเนินการส่งไปกำจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ โดยทาง  
อบจ.นราธิวาสรับเป็นเจ้าภาพสำหรับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

2,003.7 99.94 

4. มูลฝอย 
ติดเชื้อ 

0.437 159.51 159.51 100 โรงพยาบาลจำนวน 13 แห่ง มีการกำจดั
ดังนี้ 
1) กำจัดเอง จำนวน 2 แห่ง 
2) ส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลนครยะลา) กำจัด จำนวน 8 แห่ง 
3) ส่งบริษัท เอกชนกำจัดจำนวน 3 แหง่ 

0.00 0.00 
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ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

กำจัดได ้
วิธีการกำจัด 

จำนวนที่เหลือ 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

ร้อยละ 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

ร้อยละ 

5. กาก
อุตสาหกรรม 
ที่เป็นอันตราย 

2.03 739.70 102.38 13.84 โรงงาน/สถานประกอบการ ดำเนินการ
จ้างบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ในการนำ
กากอุตสาหกรรมไปกำจัดอย่างถูกหลกั
วิชาการ 

637.32 86.16 

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 

 
3.1.3. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (ระดับอำเภอ) 

1) วิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวมปัญหาและความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ในพื้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส  

ได้มอบหมายให้อำเภอและส่วนราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
(One Plan for Narathiwat) ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ 
ปลัดอำเภอประจำสำนักงาน (รับผิดชอบงานแผน) ปลัดอำเภอประจำตำบล และเจ้าหน้าที ่จาก 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด  

ขั้นตอนที่ 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน / จัดทำแผนชุมชน / หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ท้องถิ ่น และแผนความต้องการระดับอำเภอ โดยมอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง 
ในระดับพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำสำนักงาน ปลัดอำเภอประจำตำบล 
พัฒนากรประจำตำบล ท้องถิ่นอำเภอ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมอบหมาย  
ให้นายอำเภอเป็นประธานการประชุมในระดับอำเภอ 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One 
Plan for Narathiwat) โดยมอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดและสำนักงานจังหวัดรับผิดชอบดำเนินการ
ในแต่ละพื ้นที ่ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในพื้นที่  
ที่รับผิดชอบ  

ขั้นตอนที่ 4 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 4 ด้าน เพื่อดำเนินการพิจารณาปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื ้นท ี ่  และแนวทางแก ้ไขป ัญหาด ังกล ่าว โดยแบ ่งตามประเด ็นย ุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัด และสำนักงานจังหวัดในฐานะเลขานุการ ก.บ.จ.นธ. รวบรวมและประมวลผลปัญหา
ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และแจ้งส่วนราชการ  / หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
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2) ปัญหาและความต้องการที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส ได้นำปัญหาของทุกอำเภอมาประมวลผลร่วมกับปัญหาและความต้องการของส่วนราชการระดับจังหวัด และสรุปเป็นปัญหาและความต้องการที่สำคัญ

ของจังหวัดในภาพรวม เรียงลำดับความสำคัญดังนี้ 

ตารางที่ 92 : ปัญหาและความต้องการที่สำคัญของประชาชนในพ้ืนที่ 
ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
1 ปัญหาด้านการคมนาคมและโครงสร้าง

พื ้นฐานอื่น ๆ เพื ่ออำนวยความสะดวก 
การพัฒนาจังหวัด เพื่อรองรับการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ (โครงสร้างพ ื ้นฐานใน 
แง่ของภาพใหญ่) (Economic Linkage) 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย และภายในประเทศ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น 

1. ปรึกษาหารือ ประสานความร่วมมือ หาจุดร่วม ในการเปิดใช้สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื ่อมต่อกับระบบรางของ 
ประเทศมาเลเซีย ที ่สถานีปาเสมัสให้ได้อ ีกคร ั ้ง เพื ่อเพิ ่มศักยภาพระบบรางทางตอนใต้ของประเทศไทย 
กับภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เป็นการเพิ ่มความสะดวกและเชื ่อมโยงโครงข่ายในการเดินทาง 
และการขนส่งสินค้าระหว่าง ไทย - มาเลเซีย – สิงคโปร์ ซึ่งเส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับรัฐตรังกานู  
ซึ่งเป็นแหล่งค้าผ้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ดังนั้น จึงน่าจะเป็นประโยชน์ด้าน  
การท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ 

2. พัฒนาด่านชายแดนทั้ง 3 ด่านชายแดนให้มีความสะดวก ทั้งในแง่ของการเดินทางของประชาชน พิธีการศุลกากร เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 

3. ขยายถนนเชื ่อมต่อระหว่างทางหลวงสาย 42 -สนามบินนราธิวาส ให้เป็น 4 ช่องจราจร เพื ่ออำนวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชนและรองรับการขยายตัวของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคต รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี ที่เดินทางมา
ขึ้นเคร่ืองบินที่จังหวัดนราธิวาส   

4. ศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการก ่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเม ือง (Motor way)  
เช ื ่อมระหว่างอำเภอสุไหงโก-ลก จังหว ัดนราธ ิวาสกับอำเภอหาดใหญ่ จ ังหว ัดสงขลา เพ ื ่อเพิ ่มศ ักยภาพ 

อำเภอสุไหงโก-ลก 
อำเภอเมืองนราธิวาส  
อำเภอย่ีงอ  
อำเภอบาเจาะ 
อำเภอตากใบ 
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
ในการขนส่งระหว่างเมืองชายแดนทั้ง 2 จังหวัด และเป็นการเชื่อมการขนส่งระหว่างฝั ่งตะวันตกและตะวันออก 
ของประเทศมาเลเซียด้วยอีกทางหน่ึง 

2 การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีว ิต ปัญหา 
การว่างงาน ขาดรายได้ ความยากจน 
รวมถ ึ ง ก า รพยายามรวมกล ุ ่ มและ 
ความต้องการฝึกอาชีพ การขาดแคลน
เงินทุนในการประกอบอาชีพ 

1. แนะแนวงาน อบรม สร้างอาช ีพเสร ิมเช่นสนับสนุนเมล็ดพันธ ุ ์พ ืชแก ่เกษตรกร การทำโรงเร ือนเห็ด  
การปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมการเลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาดุก โดยการนำนาร้างมาเลี้ยงปลา หรืออาจจะเลี้ยง
ในบ่อหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ  

2. จัดหาเงินทุน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ประชาชนกู้ยืมเงินไป เพื่อนำไปสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจ สร้างงาน 
สร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยการผ่อนคลายกฎระเบียบของสถาบันการเงินของรัฐหรือของเอกชน โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน   

3. ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน ควรให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชน ส่งเสริมการออม ลดการใช้จ่าย   
ฝึกให้ประชาชนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการประนอมหน้ี โดยฝ่ายปกครองและกลไกของศูนย์ดำรงธรรม 

4. การเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานมาเลเซีย ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในไทย ซึ ่งในอนาคตถ้าสามารถ 
สร้างงาน ให้การศึกษากับประชาชนในพื้นที่ เพิ่มทักษะให้กับแรงงาน จะทำให้แรงงานยังคงอยู่ในพื้นที่ และมี
แรงงานเพียงพอในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสในอนาคต  

5. ก่อตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในระดับตำบล เพื่อผลิตสินค้าจัดจำหน่ายภายในหมู่บ้าน เช่น ทำเครื่องแกง ทำขนม ทำยา
สมุนไพร เป็นต้น 

ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ  

3 ปัญหาการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต 
ทางการ เกษตร รวมถ ึ ง ส ิ นค ้ าทาง 
การประมงราคาตกต่ำ และการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพผลผลิต  

1. พืชผลทางการเกษตรบางชนิดในจังหวัดนราธิวาส เช่น ลองกอง ยางพารา ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด 
กลับมีผลผลิตต่อไร่น้อย ไม่มีประสิทธิภาพของภาคการเกษตร ทำให้ความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร  
ของจังหวัดต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

2. ควรมีการวางแผนการผลิตและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ อมูลข่าวสาร 
การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนการผลิต  

3. ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ขาดระบบชลประทาน ทำให้เกษตรกรขาดน้ำในการทำการเกษตร ยกตัวอย่าง
การทำข้าวนาปรังของทางจังหวัดนราธิวาส บางปีไม่มีผลผลิต เน่ืองจากขาดน้ำในการทำนา  

ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ 
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
4. พื้นที่ป่าสงวนทับซ้อนกับที่ดินทำกิน อาจจะต้องมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ในรูปแบบ สปก.  

นิคมสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง เพื่อให้สิทธิทำกินในที่ดิน 
5. ให้ความรู ้เกษตรกรเกี่ยวกับโครงการโคก หนอง นา เพื ่อให้เกษตรกรนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้กับพื้นที่

เพาะปลูกของตนเอง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและพืช ผลผลิต สร้างรายได้ทั้งปี   
6. เกษตรกรขาดช่องทางการตลาด ขาดตลาดรองรับสินค้าเกษตร จังหวัดควรจะเข ้าไปจัดการรูปแบบ  

การจัดจำหน่ายอย่างร้านสวัสดิการชุมชน เครือข่ายตลาดชุมชนหรือร้านค้าประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนากิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำฟาร์มตัวอย่าง (Smart farmer) 

ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื ่องของการแปรรูปสินค้าเกษตร การเชื ่อมโยงระหว่าง
สถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจหรือกับเกษตรกร  

8. สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าเช่น การชักชวนให้ชาวนา ปลูกข้าว 
ที่มีเอกลักษณ์ เช่น ข้าวหอมกระดังงา ข้าวไรส์เบอร์รี่ โดยในช่วงแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องแจกจ่าย
พันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนา  

9. สร้างศูนย์รวมและกระจายสินค้า เพื ่อที ่จะเอื ้ออำนวยต่อการรวบรวมและกระจายผลผลิตไปทั่ วภูมิภาค 
ของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงวัตถุดิบ 

4 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในระด ับพ ื ้ นท ี ่  โดยเฉพาะอย ่ าง ย่ิง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น 
ถนน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา้ 
ประปา การจัดการขยะ เป็นต้น ที ่ ยัง 
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง (ระดับจุลภาค) 

 

 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย   

1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ ่น ไม่ได้มีการจัดการระบบขยะหรือที ่ทิ ้งขยะให้เหมาะสม พบว่าหลายอำเภอ  
มีความต้องการจัดทำโครงการหรือระบบการจัดการขยะมูลฝอยที ่ถูกสุขลักษณะ ดังนั ้นควรหาแนวทาง  
ในการจัดการปัญหาขยะ ระบบจัดเก็บ ระบบการทิ้ง รวมถึงโรงงานกำจัดขยะระดับจังหวัด 

2. ขาดแคลนไฟฟ้า ในบางหมู ่บ้าน บางตำบลยังไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี ้ยังมีปัญหาไฟฟ้าไม่สว่างเพียงพอ  
ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน และช่วยป้องกันการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบได้ 
หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะพลังงานจังหวัดหรือการไฟฟ้าอาจจะมีโครงการพัฒนาระบบการใช้พลังงาน  

ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ 
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
เพื่อที่อยู่อาศัย ไฟส่องสว่างและพลังงานไฟฟ้าทางเลือก เช่น พลังงานไฟฟ้าจาก Solar cells หรือพลังงานไฟฟ้า
จากแหล่งน้ำ  

3. ในหลายอำเภอ ประชาชนยังมีความต้องการถนน เน่ืองจากยังมีความไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่สามารถเข้าไปลำเลียง
และเก็บเกี ่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงความต้องการให้หน่วยงานราชการเข้าไป  
ซ่อมแซมถนน สะพาน ที่ใช้งานมานาน ชำรุด ทรุดโทรม หรือเสียหายจากสาธารณภัย 

4. บางพื้นที่ไม่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค น้ำประปาไม่มีคุณภาพ  
5. โครงสร้างพื ้นฐาน สิ ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสถานที ่ราชการหรือเอกชนไม่รองรับการบริการ  

คนพิการและคนชรา ไม่ว่าจะเป็นทางลาดสำหรับวิลแชร์ ลิฟท์ ราวบันได  

5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
แกไ้ขปญัหาภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ไฟป่า 
ภัยแล้ง วาตภัย กัดเซาะชายฝั่ง)  
 

1. ปัญหาน้ำท่วม ที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ำไม่ดี ขาดการขุดลอกคูคลอง ในช่วงฤดูร้อน หรือการทิ้งขยะ  
ลงในลำน้ำ ทำให้คลองตื้นเขิน พอถึงฤดูฝน คลองที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา น้ำล้นตลิ่ง  
ทำให้ท่วมบ้านเรือนประชาชน ดังนั้น ในช่วงฤดูร้อน ควรมีการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน      

2. ไฟไหม้ป่าพรุ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการลักลอบเผาป่าเพื ่อเพาะปลูก ลักลอบหาของป่า แล้วทิ ้งก้นบุหร่ี  
แนวทางการแกปั้ญหา ควรมีการตั้งจุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าพรุ เฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟเผาวัชพชื ควรงดการเผา 
หันมาใช้การฝังกลบและทำปุ ๋ยอินทรีย์ทดแทน วางระบบชลประทาน โดยนำน้ำจากแม่ยะกังมาเสริม  
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ ส่งเสริมจิตสำนักรักษ์ทรัพยากรให้กับประชาชน 

3. ขาดระบบป้องกันภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม วาตภัย ดินถล่ม และภัยจากไฟป่าและหมอกควัน แนวทาง  
แก้ไข จังหวัดควรมีศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์ภัยพิบัติในการให้ข้อมูล แจ้งข่าวสารการเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึง  
การแก้ปัญหาโดยการสร้างความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายในสังคม โดยเฉพาะชุมชนซึ่งเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ
โดยตรงอันดับแรก โดยการให้ความรู้ในการในการรับมือ เมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  
กับทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน  

ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ  
ป่าพรุ (ย่ีงอ, บาเจาะ)  
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
4. ควรมีการกำหนดผังเมืองให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่รับน้ำ พื้นที่แก้มลิง สร้างระบบระบายน้ำที่ มีประสิทธิภาพ บริหาร

จัดการบ้านเรือนที่ขวางทางน้ำ  
5. ควรดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลรักษาให้พื้นที่ป่ายังคงอยู่ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเช่น ป่าฮาลา-บาลาและป่าพรุสิรินธร พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และป่าอื่น ๆ  
ในจังหวัดนราธิวาส เป็นป่าที ่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของพรรณพืชและสัตว์ป่า  
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัด  

6 ทุนมนุษย์และทุนทางสังคม  1. ในหลายพื้นที่ยังขาดการวางแผนครอบครัว ดังนั้นควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว สร้าง
เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

2. ปัจจุบันสถานประกอบการทั่วประเทศ ต้องการแรงงานทักษะ ไม่ว่าจะเป็นช่างไฟ ช่างยนต์ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง 
ช่างอิเลคทรอนิคส์ ฯลฯ  

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม  
4. ประชาชนขาดความรู ้  การเข ้าถ ึง ท ัศนคติท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการบร ิการสาธารณสุข ขาดความรู้  และ 

รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ดังน้ันควรต้องมีการแนะนำการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 
โดยการจัดตั ้งทีมหรือให้ อสม. เป็นหน่วยที่ให้ความรู ้แก่ประชาชนในการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล  
โดยการลงพื้นที่เชิงรุก แบบเคาะประตูบ้าน 

5. ผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์ความไม่สงบ ซึ ่งกลายเป็นกลุ่ม เปราะบาง แม่บ้านบางคน 
ไม่มีอาชีพ แนวทางการแก้ปัญหา จะต้องมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ อาจจะมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อผลิตสินค้า  
บางอย่างเช่น เคร่ืองแกง ปลาแห้ง อาหารทะเลตากแห้ง จักสาน ฯลฯ เพื่อสร้างอาชีพให้กบักลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว 

6. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ 
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
7 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว ทำนุบำรุง 

แหล่งทอ่งเที่ยวเดิมที่มอียู่ พร้อมทั้งสำรวจ 
บุกเบิกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
เพื่อสรา้งจุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  

1. พัฒนาอำเภอสุคิรินให้เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ ซึ ่งอำเภอสุคิรินมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถพัฒนา  
สู่อำเภอท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เน่ืองจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น จุดชมทะเลหมอก
ภูเขาทอง ล่องแก่ง ต้นกะพงยักษ์ 29 คนโอบ ผานับดาว ฯลฯ  

2. พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่จากสินค้าการท่องเที่ยวที่จังหวัดมีอยู่ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว
และบริการที ่มีมูลค่าสูง เช่น ปรับปรุงพัฒนาอุโมงค์ประวัติศาสตร์หมู ่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ให้เป็น 
แหล่งเรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์ หลักหมุดชายแดนไทย-มาเลเซีย ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ การร่อนทองในแม่น้ำ  
เหมืองทองคำโต๊ะโม๊ะ ซ่ึงเป็นที่มาของนวนิยายชื่อดัง เพชรพระอุมา ประเพณีบุญบ้ังไฟแห่งเดียวในภาคใต้   

3. พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวใหม่ ๆ เช่นการท่องเที ่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมการท่องเที ่ยวรูปแบบใหม่เพิ ่มเติม 
ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา การท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ เช่น  
ล่องแก่งไอร์บือแต อ.จะแนะ ฯลฯ และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

4. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเดิม ไม่ว ่าจะเป็นวัดชลธาราสิงเห วัดเขากง มัสยิด 300 ปี ให้ยังเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าของจังหวัด  

5. บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น จุดชมทะเลหมอกในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - 
บาลา หรืออาจจะเป็นทะเลหมอก 2 แผ่นดิน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน สร้างรายได้ให้กับชุมชน  
จะทำให้ชุมชนเข็มแข็ง  

อำเภอสุคิริน   
อำเภอเมือง  
อำเภอสุไหงโก-ลก 
อำเภอย่ีงอ 
 

8 ปัญหาความม่ันคง เช่น ปัญหา 
ความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรม 
และปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

1. เกิดปัญหาสังคมเพราะเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรมดังนั ้น ควรให้หลักธรรม หลักคำสอนศาสนาอิสลาม  
สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในระดับครอบครัวและสังคม 

2. จัดกิจกรรมด้านการกีฬา และจัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้จากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ 
เช่นอาจจะนำนักฟุตบอลทีมชาติมาจัดแข่งขันนัดพิเศษกับทีมท้องถิ ่น สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน  
ให้หันมาสนใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด  

ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ  
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
3. การปรับความคิดความเชื ่อและสร้างความเข้าใจที ่ถ ูกต้องในเรื ่องประวัติศาสตร์ วั ฒนธรรม ศาสนา 

และชาติพันธุ์ 
4. ตั ้งเครือข่ายผู ้มีจิตอาสาระวังภัย ทำหน้าที ่ดูแลรักษาความปลอดภัยชุมชนของตนเอง โดยรัฐสนับสนุน  

วัสดุอุปกรณ์ เช่น วิทยุสื่อสาร 

5. ดำเนินมาตรการจิตวิทยาเสริมสร้างแนวร่วมฝ่ายรัฐให้เข้มแข็ง สามารถดูแลตนเองได้ ไม่ให้เกิดการบิดเบือน  
คำสอนทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการชักชวนแนวร่วมเยาวชนให้หลงผิดเข้ากลุ่มผู้ก่อการร้าย. 

9 ปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
นราธิวาส (SEZ) 

ในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ในพื้นที่มีความต้องการดังน้ี  

1. สิทธิพิเศษในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที ่ ทั้งสิทธิพิเศษทางภาษี การช่วยเหลือทางด้านเงินกู้ 
ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แรงงาน รวมถึงสนับสนุนในความต้องการอื่น ๆ ที่สถานประกอบการต้องการ เช่น เร่ืองของ
การขนส่ง อย่างไรก็ตาม การที่จะดึงดูดนักลงทุนได้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ ศอ.บต. การจัดซ้ือที่ดิน เพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
เพื ่อจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรม แล้วให้เอกชนเช่าเพื ่อก่อสร้างโรงงาน และเป็นพื ้นที ่สำหรับส่ว นราชการ 
ในการใช้ประโยชน์  ในการจัดตั้งศูนย์อบรมพัฒนาทักษะแรงงาน พัฒนาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของ  
นักธุรกิจในพื้นที่  

3. ดำเนินการวางแผนระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
4. สนับสนุน พัฒนาและวิจัย ให้ความช่วยเหลือสินค้าที ่มาจากเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

ของจังหวัดนราธิวาส เช่น สินค้า OTOP ไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หรือผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ 
โรตีกึ่งสำเร็จรูป อาหารทะเลแปรรูป ลองกองซีโปของจังหวัดนราธิวาส ที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก เพื่อสร้าง  
นราธิวาสแบรนด์ ในอนาคต  

5. สนับสนุน เชิญชวนนักลงทุน ให้เข้ามาลงทุน โรงงานชีวภาพ โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเป็นตลาดรองรับ
สินค้าเกษตรในพื้นที่ และแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม  
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ที ่ ปัญหาที่สำคญัในระดับพื้นท่ี ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข อำเภอ 
6. สนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อให้มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในก ิจการของร ั ฐ  (Public Private Partnership หร ือ  PPP)  ในกรณ ีท ี ่ ร ั ฐ ไม ่ม ี งบประมาณเพ ียงพอ  
และไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่สามารถสร้างกำไรได้  

10 ปัญหาในการพัฒนาเมอืงต้นแบบ 
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ของ  
อ.สุไหงโก-ลก   

จากการที่สุไหงโก-ลกได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 อำเภอต้นแบบของโครงการสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ดังน้ี 

1. ส่งเสริมการจัดต้ังสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า) โดยปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างเชื ่อมโยงคมนาคมขนส่งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก -ลก ปัจจุบัน 

การคมนาคมขนส่งบริเวณสะพานข้ามแม่น ้ำโก -ลก ค่อนข้างแออัด ทำให้การเดินทางและการขนส่ง 
ช่วงบริเวณสะพานใช้เวลาค่อนข้างนาน  หากสามารถสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที ่สอง ในบริเวณ 
ใกล้เคียงได้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเมืองชายแดนแห่งน้ีมากย่ิงขึ้น  

3. โครงการจัดต้ังเมืองการค้าปลอดภาษีในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก 
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดด่านสุไหงโก -ลก 24 ชั ่วโมง เพื ่อให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าระหว่าง  

2 ประเทศ  

อำเภอสุไหงโก-ลก 
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3.1.4. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา  
จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำขอ

งบประมาณ ประจำปีตามขั ้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และแนวทางปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง 
การค้าเฟื ่องฟู นราน่าอยู่  มุ ่งสู ่ส ันติสุขอย่างยั ่งยืน” และขอนำเสนอผลสรุปการดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 

 (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และการค้าชายแดน โดยมีเป้าประสงค์เพื ่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพิ ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 ต่อปี  มีงบประมาณที ่ได ้ร ับจัดสรรในปี 2561 – 2565 จำนวน 950,238,300.-บาท  
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ คือ อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส ตัวชี้วัด
ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต : ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ปลากะพงขาวและแพะเนื้อ  
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว และมูลค่าการค้าชายแดน โดยพบว่า เศรษฐกิจโดยทั่วไป
ของจังหวัดนราธิวาสขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร  เป็นสำคัญ อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา 
สวนมะพร้าวและผลไม้ต่าง ๆ การทำนา การประมงและ  การเลี ้ยงสัตว์ผลผลิตทางด้านการเกษตร 
จึงทำรายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง การค้าขายและการบริการ   ทำรายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับสอง
รองลงมา ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ ต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส  ส่งผลเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาส 
ดีขึ้น โดย 

(1.1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส พบว่า อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาส ปี 2563 เท่ากับ 40,415 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2556 (มูลค่าเท่ากับ  
40,373 ล้านบาท) จำนวน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1  

(1.2) ผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัดนราธิวาส ปี 2564 มีผลผลิตต่อไร่/หน่วยเพิ่มขึ้น 
ได้แก ่

- ปาล์มน้ำมัน มีผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 2,187 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าปี 2561 (2,091 กก./ไร่)   
ร้อยละ 4.59  

- ยางพารา เท่ากับ 220 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าปี 2562 (200 กิโลกรัม/ไร่) ร้อยละ 10.00 
- ข้าวนาปี เท่ากับ 468 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าปี 2561 (407 กิโลกรัม/ไร่) ร้อยละ 14.99  

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย  
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ  
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การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้ และสร้างความยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง มุ่งพัฒนาเป็นประเทศ
แห่งการค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการค้าเพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม
อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 

สรุป จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้วว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ภาคการผลิต การค้าชายแดน 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่น และการท่องเที ่ยวชายแดน”  เพื ่อเชื ่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นแบบ 
“สามเหลี ่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ ้น ซึ่งเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที ่จะสามารถแก้ไขปัญหามิติความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนใต้  ภายใต้เศรษฐกิจ 
นำความปลอดภัย 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ คือ ตัวชี้วัด
หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพื่อลด
จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ตัวชี้วัดอัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน 
ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3   โดยจังหวัดนราธิวาส มีการจัดการศึกษาหลายระดับแยกเป็น ในส่วน
ที่รัฐบาลดำเนินการ คือ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย 
อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษา 2 แห่ง ที่เปิดสอนคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งเปิดสอนในระดับอนุปริญญา อีกทั้งยังมี
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา)  
ที่ภาคเอกชนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ และเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบและ
ความรุนแรงจากการก่อการร้ายในพื้นที่  ทำให้การดำเนินการจัดการศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ปกติ
เหมือนพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย สถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนบ่อยครั้ง และครูมีการขอ
ย้ายออกนอกพื้นที่ นักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ทำให้
คุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสทั ้งภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ โดยวัดจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Test) จังหวัดจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนบูรณาการและร่วมส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเข้ารับการวัดผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย       
ปีการศึกษา 2564 ของจังหวัดนราธิวาสมีคะแนนเฉลี่ยรวม 25.33 ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับประเทศ (คะแนน
เฉลี่ย 37.50) แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของจังหวัด ปี 2562 (คะแนนเฉลี่ย 25.29) ถึงร้อยละ 0.16 
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จังหวัดนราธิวาส ให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทางการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นประจำทุกปี โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการขยายผลการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพ่ือ
ประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับการดำเนินการงานจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส พบว่า ในปี 2561 จำนวนครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท/คน/ปี) มีจำนวน 403 ครัวเรือน และ
อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน ปี 2560 เท่ากับ 7.94  ลดลงจากปี 2559 (10.91) ร้อยละ 2.97  
แต่สูงกว่าระดับประเทศ (7.08) และระดับกลุ่มภาคใต้ชายแดน (5.93) และหากมองในภาพรวมของ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านสุขภาพที่เป็นผลเนื่องมาจากการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคร้าย และรักษา
สุขภาพให้แข็งแรง โดยสิ ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การออกกำลังกาย  โดยในปีงบประมาณ 2562  
มีการตายทั้งหมด จำนวน 4,640 คน สาเหตุการตายที่สำคัญ พบว่า อันดับ 1  โรคเสื่อมของระบบประสาท 
จำนวน 532 คน คิดเป็นอัตราตาย 66.66 ต่อแสนประชากร อันดับ 2 โรคความดันโลหิตสูง (ปฐมภูมิ) จำนวน 
396 คน คิดเป็นอัตราตาย 49.62 ต่อแสนประชากร อันดับ 3 โรคปอดบวม จำนวน 341 คน คิดเป็น 
อัตราตาย 42.73 ตามลำดับ 

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย           
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง
การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มรายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กร
การเงินฐานราก และการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพ
ดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และ 
บูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน และสังคม ของจังหวัดนราธิวาส 

สรุป จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้วว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ ้น มีอาชีพ และรายได้ที ่มั ่นคง การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการศึกษา การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี การจัดการภัยพิบัติ ยังคงต้อง
ดำเนินการต่อเนื ่อง เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัด จำเป็นจะต้องสร้างฐานราก  
คือ ประชาชนให้เข้มแข็ง “พออยู่ พอกิน พอใช้” นอกจากนี้การพัฒนาด้านการศึกษายังคงเป็นปัญหา
สำคัญของจังหวัดที ่มีผลการศึกษาอยู ่ในลำดับสุดท้ายของประเทศ และด้านสาธารณสุขที ่ย ังคงมี  
ทารกแรกเกิดตายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการจัดการสาธารภัยทั้งอุทกภัย และหมอกควัน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับ 
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(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  
มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นให้ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพิ่มมากขึ้น ปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ 
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง  ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟป่า การกัดเซาะชายฝั ่ง ดินถล่ม  
ในจังหวัดลดลง และประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ คือ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ  
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ, ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีที่ปัจจุบันได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีปัจจุบันสามารถนำกลับมา 
ใช้ประโยชน์ ในปี 2565 สามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ร้อยละ 27.60 ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ที่จัดการได้อย่างถูกต้องเพียง 14.47 คิดเป็นร้อยละ 90.74 

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย  
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิตและการบริโภค กำหนดวาระของจังหวัดเพื่อให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองสะอาด เมืองที่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อม เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื ้นที ่ว ิกฤต พื ้นที ่ด ่านชายแดน  
พร้อมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในด่านชายแดนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

สรุป จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้วว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีสิ ่งแวดล้อมที่ดี ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื ่อง 
เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ปัญหา
การจัดการขยะตกค้างในชุมชน และการจัดการขยะที่เกิดขึ้นใหม่ในชุมชนของปีปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน
ของจังหวัดนราธิวาส ยังไม่ผ่านการประเมิน  

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม     
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และเชื่อมั ่นในอำนาจรัฐ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ คือ จำนวนเหตุการณ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลดลง ร้อยละของพื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชนสีขาว และร้อยละของ
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พื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชนสีแดงลดลง  โดยจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขใน
พื้นที่ นับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ปี 2547จนถึงปัจจุบัน มีการเร่งรัดทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดำเนินโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจสู่ใต้สันติสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการปฏิบัติการจิตวิทยาสังคม เป็นการทำงานที่เข้าถึงประชาชนทุกชาติ ศาสนา และทุก
พื้นที่อย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามและการ
บำบัดฟื้นฟู และจากผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2565 เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้น จำนวน 44 ครั้ง ลดลงจากปี 2564 (48 ครั้ง) จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 
และจังหวัดนราธิวาสมีพื ้นที่หมู ่บ้าน / ชุมชน รวมทั้งสิ ้นจำนวน 664 หมู ่บ้าน / ชุมชน โดยพบว่า  
เป็นหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด จำนวน 497 แห่ง  

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย           
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย  
สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่ การเสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิต
บนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู ่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม  
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่ 
ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความม่ันคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน และ
สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่  
ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 

สรุป จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้วว่า การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขและ 
ความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัญหาสำคัญที่มีที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบเริ่มคลี่คลาย
ลงประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั ่นในแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที ่ดำเนินการอย่างจริงจัง  
ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และ  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำรงชีพได้อย่างปกติสุขเช่น เดิม ปัจจัยสำคัญ 
ที่ทำให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดบรรลุตัวชี้วัดภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
การทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน และการยอมรับของประชาชน ส่วนปัญหา
อุปสรรคสำคัญ ยังคงเป็นสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที ่ส่งผลกระทบต่อความเชื ่อมั ่นในการค้า  
และการลงทุน และสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่มีความผันผวน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของจังหวัด 
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3.2. ประเด็นการพัฒนา 
3.2.1. บทวิเคราะห์ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
(1) ภาพรวม 

• มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสลดลงต่อเนื่องและมีขนาดเล็กสุดของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2563 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 40,415 ล้านบาท 
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 29.25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสัดส่วนคิดเป็น 
ร้อยละ 0.26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคา
ประจำปี เท่ากับ 43,765 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ31.27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  

ตารางที่ 93 : มูลค่าและสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส ปี 2559-2563  
จังหวัด/กลุม่จังหวดั 2559 2560 2561 2562 2563 

นราธิวาส        41,479         40,743         43,765         42,957          40,415  

กลุ่มจังหวัดฯ      138,571       130,281       137,230       140,074        138,160  

ประเทศ 14,590,337 15,488,664 16,373,340 16,892,410   15,636,891  

สัดส่วน/กลุ่มจังหวัด          29.93           31.27           31.89           30.67           29.25  

สัดส่วน/ประเทศ           0.28             0.26             0.27             0.25             0.26  

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP/GDP ของสำนกับัญชีประชาชาติ สศช. 

 

• โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีแนวโน้มเปลี่ยนจากภาคเกษตรสู่ภาคบริการ
มากขึ้น โดยสัดส่วนภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 31.3 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 23.0 ในปี 2563 
แต่ภาคการเกษตรยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากกำลังแรงงานส่วนใหญ่อยู่
ในภาคเกษตรกรรม โดยในช่วง 3 ปีแรก การเกษตรของจังหวัดนราธิวาส มีสัดส่วนลดลง เนื่องจาก 
สินค้าเกษตรหลักของจังหวัดได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความและผันผวน
ด้านราคา และราคาต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพ่ิมมากข้ึน ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก จากร้อยละ 8.24 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 8.64 ในปี 2563 เนื ่องจากไม่ม ีการลงทุนทาง 
ด ้านอ ุตสาหกรรมใหม ่ในจ ังหว ัด และอ ุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป ็นอ ุตสาหกรรมแปรร ูปขั ้นต้น  
ซึ ่งสร้างมูลค่าเพิ ่มได้น้อย ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื ่อมั่น 
ในการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ที่เป็นข้อจำกัดของการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด ขณะที่ภาคบริการมีบทบาท
สำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส โดยในปี 2563 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 68.27 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 60.46 โดยสาขาการศึกษามีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 20.2 รองลงมา  
คือ สาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.46 และการค้าส่งค้าปลีก คิดเป็น 
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ร้อยละ 9.95 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงที ่ผ่านมาการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส 
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

ตารางที่ 94 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส ณ ราคาประจำปี 
 

 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสำนักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 
 

• รายได้เฉลี ่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่องและรายได้เฉลี ่ยต่ำที ่สุด 
ในประเทศ โดยในปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัวประชากร (GPP Per capita) ของ 
จังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ เฉลี่ย 55,417 บาทต่อคนต่อปี ลดลงต่อเนื่องจากปี 2562 ที่เฉลี่ย 59,215 บาท 
ต่อคนต่อปี และปี 2561 ที่เฉลี่ย 60,662 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.65 จากปี 2561 ซึ่งสวนทางกับ
แนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จาก เฉลี ่ย 75,099 บาทต่อคนต่อปีในปี 2560 เป็น 78,006  บาทต่อคนต่อปีในปี 2563 นอกจากนี้ 
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศ ตั้งแต่ปี 2562-2563 ด้วย  
 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563
ภาคเกษตร       12,983       11,229       12,986       11,873        9,335

(ร้อยละ) 31.30 27.56 29.67 27.64 23.10
ภาคอุตสาหกรรม        3,419        3,605        3,614        3,456        3,491

(ร้อยละ)          8.24          8.85          8.26          8.05          8.64
  - อุตสาหกรรม        2,722        2,914        2,796        2,651        2,640

(ร้อยละ)          6.56          7.15          6.39          6.17          6.53
  - อ่ืนๆ           697           691           818           805           850

(ร้อยละ)          1.68          1.70          1.87          1.87          2.10
ภาคบริการ       25,077       25,909       27,165       27,628      27,590

(ร้อยละ)        60.46        63.59        62.07        64.32        68.27
  - การค้าส่งค้าปลีกฯ        4,269        4,051        4,457        4,360        4,023

(ร้อยละ)        10.29          9.94        10.18        10.15          9.95
  - การบริหารราชการ
และป้องกันประเทศ        4,008        4,156        4,382        4,595        4,632

(ร้อยละ)          9.66        10.20        10.01        10.70        11.46
  - การศึกษา        7,922        8,416        8,074        7,965        8,163

(ร้อยละ)        19.10        20.66        18.45        18.54        20.20
  - อ่ืนๆ        8,878        9,286       10,253       10,708      10,773

(ร้อยละ)        21.40        22.79        23.43        24.93        26.66
ผลิตภัณฑ์มวลรวม       41,479       40,743       43,765       42,957      40,415

(ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสำนักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 

รูปที่ 45 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสต่อหัวประชากร (GPP Per capita)  
ปี 2559 - 2563 เปรียบเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมของกลุม่จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

(2) การเกษตร 

• ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตขั้นต้น มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย โดยในปี 2563 
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัดมีมูลค่า 9,335 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด หดตัวร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และหดตัวอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ปี 2559  
โดยหดตัวถึงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปี 2559  ซึ่งกิจกรรมการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมงทะเลและชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล  

• ยางพาราผลผลิตลดลงต่อเนื ่อง โดยในปี 2564 จังหวัดนราธิวาสมีพื ้นที ่ปลูกยางพารา  
0.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มี
พื ้นที่ปลูก 1.08 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง โดยปี 2564 มีผลผลิต 
0.174 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 210 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2559 ที่มีผลผลิต 0.201 ล้านตัน  
ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 245 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำประกอบกับผลของนโยบาย 
การลดพื้นที่ปลูกยางพารา เกษตรกร จึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากการปลูกยางพาราเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืน 
เช่น ปาล์มน้ำมัน พืชทางเลือกอ่ืนที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ทุเรียน เป็นต้น 

• ปาล์มน้ำมันมีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ำ ในปี 2564 จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูก
ปาล์มน้ำมัน 65,659 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
อยู ่ในระดับต่ำที ่ 2,136 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ ่งต่ำกว่าระดับประเทศที ่ 2,769 กิโลกรัมต่อไร่ เนื ่องจาก 
มีการขยายพื้นท่ีปลูกในที่ราบลุ่มและพ้ืนที่นาร้างซึ่งมีปัญหาคุณภาพดิน การใช้สายพันธุ์คุณภาพต่ำ รวมทั้ง



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส  หน้าท่ี  119  

เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ในวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสวนปาล์มที่ถูกต้องเหมาะสมและขาด
ปัจจัยการผลิตที่ใช้บำรุงดูแลต้นปาล์ม 

• ข้าวผลผลิตไม่ส ูง ส่วนมากผลิตเพื ่อบริโภคเอง สายพันธุ ์ข ้าวมีความหลากหลาย  
มีพันธุ์ข้าว GI โดยในปี 2563 จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีจำนวน 40,120 ไร่ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15.33 จากปี 2562 ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 34,873 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนราธิวาส 
อยู่ในอันดับที่ 5 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานี 
2563 ผลผลิตข้าวนาปี ในปี 2563ต่อไร่เท่ากับ 17,653 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.82 จากปี 2562 ทีม่ีผลผลิต
ข ้าว 15,242 ต ัน ผลผล ิตต ่อไร ่ เฉล ี ่ย 440 กิโลกร ัมต ่อไร ่  ย ังต ่ำกว ่าผลผล ิตเฉล ี ่ยของภาคใต้  
ที่ 479 กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของจังหวัดนราธิวาสที่เพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ
ของภาครัฐร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ที ่ต้องการพลิกฟื้นพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาเพาะปลูกและ 
ให้ผลผลิตได้ อีกทั ้งเพื ่อเพิ ่มความมั ่นคงอาหารในพื ้นที่  ข้าวที ่นิยมปลูกในพื ้นที ่จ ังหวัดนราธิวาส  
เป็นข้าวพื ้นเมืองพันธุ ์ต่างๆ เช่น พันธุ ์ลูกดำ พันธุ ์ลูกแดง พันธุ ์ซีปูกันตัง พันธุ ์ข้าวหอมกระดังงา  
โดยข้าวหอมกระดังงา เป็นข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส (GI)  

• ลองกอง ผลไม้ท ี ่ม ีช ื ่อเสียงของจังหวัดแต่ผลผลิตลดลงทุกปี   ลองกองตันหยงมัส  
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนราธิวาสมาอย่างช้านาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายใน
จังหวัดเป็นจำนวนมาก เมื ่อเปรียบเทียบพื ้นที ่ท ี ่ให ้ผลผลิตลองกองใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า  
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตลองกองมากที่สุดในภาคใต้ โดยในปี  2563 จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 
ให ้ผลผลิตลองกองเท่าก ับ 35 ,755 ไร ่ โดยมีพ ื ้นที ่ลดลงจากปี  2562 จำนวน 806 ไร ่ ค ิดเป็น 
ร้อยละ 2.20 โดยพื้นที่ท่ีให้ผลผลิตลองกองของจังหวัดนราธิวาส มากที่สุดในภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 24.91 
ของพื้นที่ที ่ให้ผลผลิตลองกองทั้งหมดของภาคใต้  แต่เมื ่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตต่อไร่  ผลผลิต
ลองกองของจังหวัดนราธิวาสเท่ากับ 122 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยผลผลิตลองกอง 
ของประเทศที่ 333 กิโลกรัมต่อไร่ สะท้อนประสิทธิภาพในการเพาะปลูกลองกองของจังหวัดนราธิวาส 
ทีต่่ำมาก 

• ทุเรียน ราคาดีแต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำมาก  ในปี 2563 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 
30,155 ไร่  โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วเท่ากับ 23,622 ไร่ ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,173 ไร่ 
หรือลดลงร้อยละ 4.73 ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดนราธิวาส ในปี 2563 มีผลผลิตทุเรียน 9,344 ตัน ลดลง
ร้อยละ 33.37 จากปี 2562 ที่มีผลผลิตทุเรียนเท่ากับ 14,023 ตัน ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส  
มีผลผลิตทุเรียนต่อไร่เท่ากับ 395 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2562 ที่มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 566 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ของประเทศที่ 1,399 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข
และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

• ปศุสัตว์มีการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ และโค) เพื่อบริโภคในครัวเรือน  และใช้ในพิธีกรรม 
ทางศาสนา โดยภาครัฐได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง  ปี 2563  
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มีการเลี้ยงแพะ จำนวน 51,341 ตัว เลี้ยงมากที่สุดรองจากจังหวัดยะลา ส่วนโคเนื้อมีจำนวน 95,121 ตัว  
มีการเลี้ยงไก่จำนวน 1,015,771 ตัว อย่างไรก็ตามปริมาณปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่ 
เนื ่องจากปัญหาการขาดแคลนสายพันธ ุ ์ด ีและการขาดความร ู ้ ในการจัดการฟาร ์ม  นอกจากนี้ 
จังหวัดนราธิวาสยังมีการเลี้ยงสุกรจำนวน 6,464 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.88 ของการเลี้ยงในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน โดยมีผลผลิตเป็นอันดับสองของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดยะลา  
เพ่ือส่งขายไปยังประเทศมาเลเซีย  

• การประมงเป็นการจับสัตว์น้ำในทะเลและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำชายฝั ่งแต่มีไม่มาก  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เช่น ปลากะพง กุ้งขาว เป็นต้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการเลี้ยงกุ้งขาว  
ของจังหวัดนราธิวาสเท่ากับ 402 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 43.57 ส่วนการทำประมงพาณิชย์ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจับสัตว์น้ำในทะเล ยังมีปริมาณท่ีน้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดปัตตานี ผลผลิตที่จับ
ได้จะจำหน่ายในพื้นที่ ควรเพิ ่มผลผลิตประมงเพื ่อส่งเสริมการประมงเชิงพาณิชย์ ซึ ่งปัจจุบันจะไป  
ขึ้นที่ท่าเรือปัตตานี และท่าเรือสงขลา เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน โดยในปี 2563 มีปรอมาณสัตว์น้ำที่จับได้ 
จำนวน 1,687 ตัน 

• พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2564 มีพื้นที่
จำนวน 1,613,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วยสวนผลไม้ยืนต้น 1,499,816 ไร่ 
เช่น ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว มะม่วง มังคุด ลางสาด ลองกอง อยู่กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส รองลงมาคือ เนื้อที่สำหรับปลูกข้าว 111,539 ไร่ โดยส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ 
และอำเภอบาเจาะ ส่วนเนื ้อที ่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านอื ่นๆ เช่น  ประมงน้ำจืด ปศุสัตว์  
และการปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ   

• พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของจังหวัดนราธิวาส สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2563 
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ชลประทาน 0.385 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่การเกษตรร้อยละ 27.4 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 23.2 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนร้อยละ 24.5  

ตารางที่ 95 : พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟาร์ม และพ้ืนที่ชลประทาน ปี 2563 
 

จังหวัด 
พืน้ที่ใช้ประโยชน์ทาง 

การเกษตร (ไร่) 
ขนาดฟารม์ (ไร่) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่ชลประทาน/     
พื้นที่เกษตร (ร้อยละ) 

นราธิวาส 1,407,829 19.33 385,992 27.4 
ภาคใต้ชายแดน 3,444,252 15.5 844,496 24.5 
ประเทศ 149,252,451 19.8 34,588,042 23.2 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

(3) อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นต้นและอยู่ใน
ภาวะทรงตัว โดยในปี 2563 การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่า 3,491 ล้านบาท  
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คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 8.64 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเล็กน้อยตัวร้อยละ 0.59  
เมื ่อเทียบกับปี 2562 โดยอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา แปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมทั ่วไป อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร  
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 

• การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนไม่มากและอยู ่ในภาวะชะลอตัว การลงทุน 
ด้านอุตสาหกรรมน้อยที ่สุดในกลุ ่มจังหวัด  โดยใรปี 2563 เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในพื ้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที ่มีเง ินลงทุน 889 ล้านบาท สาเหตุ 
อันเนื ่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที ่และโรคระบาด COVID-19 ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2564  
จังหวัดนราธิวาส มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ ้น 163 โรง มีจำนวนเงินลงทุน 4,314.22 ล้านบาท คนงาน  
3,505 คน เป็นจังหวัดที ่มีการลงทุนน้อยที ่ส ุดในกลุ ่มจังหวัด โดยจังหวัดที ่มีเงินลงทุนมากที ่สุดคือ  
จังหวัดยะลามีมูลค่า 11,885 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี มูลค่า 9,265 ล้านบาท และ 
จังหวัดนราธิวาส มูลค่า 4,314.22 ล้านบาท  
 

(4) การท่องเที่ยว 

• ทรัพยากรด ้านการท่องเที ่ยวของจังหวัดนราธ ิวาสมีความหลากหลาย มีต ้นทุน 
ทางการท่องเที ่ยวที่ได้เปรียบ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ   
ที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด–สุไหงปาดี อุทยาน แห่งชาติป่าฮาลา-บาลา อุทยานแห่งชาติ
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง รวมทั ้งแหล่งท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์  ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น  
มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีฮูเซ็น) พุทธอุทยานเขากง ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วัดชลธาราสิงเห  
และการท่องเที่ยวเมืองชายแดน สุไหงโก-ลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 

• รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปสามในสี่ส่วนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ทำให้รัฐบาลต้องปิดประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทำให้จังหวัด 
มีรายได้จากการท่องเที ่ยวในปี 2563 เหลือเพียง 773 ล้านบาทเท่านั ้น ลดลงจากปี  2562 รายได้ 
3,218.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.97 และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจาก 703,810 คน ในปี 2562 
เหลือเพียง 216,121 คน ในปี 2563 ซึ ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ  
คงเหลือแต่นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 

 
(5) การค้าชายแดน 

 • มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดยังน้อยมากต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม
เพิ่มเติมเร่งด่วน โดยปี 2564 การค้าชายแดนผ่านด่านชายแดน 3 แห่ง ได้แก่ ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก 
ด่านชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส มีมูลค่ารวม 2,992.33 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 1,542.92 ล้านบาท  
และมูลค่านำเข้า 1,450.38 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 เป็นปีแรกที่การค้าผ่านชายแดนของจังหวัดนราธิวาส
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เกินดุลการค้า ถึงแม้จังหวัดนราธิวาสจะมีด่านชายแดนถึง 3 ด่าน แต่ในรอบ 10 ปีที ่ผ ่านมา มูลค่า 
การค้าชายแดนมีเพียง 30,000 ล้านบาทเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างพื้นฐาน ด่านศุลกากร  
และการคมนาคมขนส่งบริเวณด่านชายแดนยังไม่มีความสะดวก การขนส่งสินค้าและเดินทางข้ามประเทศ
ไม่สะดวก ซ่ึงส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนเป็นอย่างมาก 

• การนำเข้าและส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยสินค้านำเข้า ที่สำคัญ ได้แก่  
ไม้แปรรูป ปลาสด ปลาหมึกกล้วย หมึกกระดองแช่แข็ง แป้งสาลี ขนมปัง ผลิตภัณฑ์อาหารกรอบปรุงรส  
ของกินอื่นๆ ยางมะตอย เสื้อผ้ามือสอง และของใช้เบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นการนำเข้ามาจำหน่ายทั้งภายใน 
และนอกพ้ืนที่ ส่วนสินค้าส่งออกท่ีสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ อาทิ ไม้ผล ยางพารา ปลาสด กุ้งขาว
แวนนาไมแช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง กระเบื้องสีลอนคู่  ถุงมือยาง นอกจากนี้ ด่านชายแดนทั้ง 3 แห่ง  
ในจังหวัดนราธิวาสยังเป็นเส้นทางในการเดินทางผ่านแดนของประชาชนและนักท่องเที ่ยวระหว่าง 
จังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน 

ตารางที่ 96 : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาส 

                                                                                                               หนว่ย : ล้านบาท 

การค้าชายแดน จ.นราธิวาส 2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่ารวม 4,283.43 3,679.17 4,600.45 3,020.34 2,993.30 

นำเข้า 3,151.91 2,626.41 2,434.65 1,744.14 1,450.38 

ส่งออก 1,131.52 1,052.76 2,165.80 1,276.20 1,542.92 

เกินดุล/ขาดดุล -2,020.39 -1,573.65 - 268.85 - 467.94 92.54 

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธวิาส 

 

(6) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

• รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดนราธิวาสไม่เพิ่มขึ้นมา 5 ปีและยังต่ำกว่าระดับประเทศ 
โดยในปี 2564 ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีรายได้เฉลี่ย 17,512 บาทต่อเดือน ลดลงเล็กน้อยจาก 
ปี 2562 ที่มีรายได้เฉลี่ย 17,716 บาทต่อเดือน แต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศท่ีมีรายได้ 27,352 บาทต่อเดือน 
โดยในระยะ 5 ปีหลัง รายได้เฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดแทบจะไม่เพิ่มขึ้น สะท้อนปัญหาของประชาชน
ในจังหวัดที่มีปัญหาในการหารายได้ของครอบครัว ทำให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือนมีปัญหา 

• หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยจังหวัดนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้น ปี 2564 จังหวัดนราธิวาสมีหนี้สินครัวเรือน
เฉลี่ย 55,417 บาท เพิ่มขึ้นปี 2562 ที่มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 52,429 บาท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 
เป็นหนี้สินเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน รองลงมาคือหนี้สินเพ่ือใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน  
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2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
(1) ประชากร 

• จังหวัดนราธิวาสมีอัตราการเพิ่มของประชากรมากกว่าสองเท่าของประเทศ โดยในปี 2564 
จังหวัดนราธิวาสมีประชากรรวม 809,660 คน หรือร้อยละ 1.22 ของประเทศและร้อยละ 8.53  
ของภาคใต้ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 796,239 คน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ในช่วง 
ปี 2560–2564 โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.5 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.37 และสูงกว่า
อัตราการเพ่ิมเฉลี่ยของภาคใต้ที่ร้อยละ 1.61 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม  

• ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนค่อนข้างสูง โอกาสในการเพิ่มกำลังแรงงาน 
เข้าสู่ตลาด โดยในปี 2564 จังหวัดนราธิวาส มีโครงสร้างประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง 
โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ 24.4 และ วัยแรงงาน ร้อยละ 63.12 ของประชากรทั ้งหมด ในขณะที่
ประชากรวัยสูงอายุม ีส ัดส่วนร้อยละ 11.91 จากสัดส่วนโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะเห็นว่า  
จังหวัดนราธิวาส มีประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้มเข้าสู่วัยแรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นโอกาสในการพัฒนา
ความรู้และทักษะฝีมือของประชากรในจังหวัดเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ในอนาคต  

ตารางที่ 97 : โครงสร้างประชากรจังหวัดนราธิวาส 
 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
จำนวนประชากร (ลา้นคน) 0.796 0.802 0.808 0.804 0.809 
โครงสร้างประชากร (%)      
   กลุ่ม 0 – 14 ป ี 25.29 25.03 24.73 24.77 24.40 
   กลุ่ม 15 – 59 ป ี 62.34 62.38 62.41 63.05 63.12 
   กลุ่ม 60+ 10.73 10.96 11.24 11.71 11.91 

ที่มา: สำนักงานสถิตแิห่งชาติ  

 

(2) แรงงานและการว่างงาน 

• แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายของจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มลดลง โดยในปี2564  
จำนวนแรงงาน ต่างด้าวในพื้นที่มี จำนวน 208 คน ลดลงจากปี 2560 ที่มีจำนวน 1,500 โดยแรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ร้อยละ 79.8 กัมพูชา ร้อยละ 17.7 และลาว ร้อยละ 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
อาชีพการเกษตรและต่อเนื่องการเกษตร ก่อสร้าง และการผลิต 

• แรงงานส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยในปี 2563 มีแรงงานของจังหวัดนราธิวาส 
ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพียงร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีแรงงานระบบประกันสังคมเพียง 
ร้อยละ 17.31 แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 46.93 ซึ่งทำให้แรงงานของจังหวัดไม่ได้รับ 
การคุ้มครองและสิทธิต่างๆ ในระบบประกันสังคมของรัฐ นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสยังมีการว่างงาน 
ของประชาชนในอัตราที ่ส ูง เป ็นลำดับหนึ ่งของประเทศมาตั ้งแต ่ป ี 2560 โดยเฉพาะในปี 2563  
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จังหวัดนราธิวาสที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดของประเทศที่ร้อยละ 6.99 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ที่มอัีตราการว่างงานร้อยละ 1.69 

ตารางที่ 98 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ตัวชี้วัดด้านชีวิตการงานของจังหวัดนราธิวาส 
 

ตัวชี้วดั HAI ดา้นชีวติการงาน 2558 2560 2562 2563 
อัตราการวา่งงาน (ร้อยละ) 1.64 5.01 4.12 6.99 

ลำดับที่ของประเทศ 70 77 77 77 
แรงงานที่มีประกันสังคม (ร้อยละ) 17.31 17.32 20.00 20.00 

ลำดับที่ของประเทศ 63 69 70 70 
ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2563, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

(3) การศึกษา 

• จำนวนปีการศึกษาเฉลี ่ยของประชากรและการเรียนต่อชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวะศึกษาอยู ่ลำดับท้ายของประเทศ  โดยในปี 2563 ประชากรจังหวัดนราธิวาสที ่มีอายุ  
15 ปี ขึ้นไปมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 7.49 ปี อยู่ในลำดับที่ 71 ของประเทศ ดีขึ้นเล็กน้อยจาก ปี 2562  
ที่มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 7.23 ปี แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 8.86 ปี ในส่วนของการเรียนต่อ 
เด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษาของจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเกณฑ์ที ่ต ่ำสุด 
ของประเทศ โดยอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษาของจังหวัดนราธิวาส 
ในปี 2563 อยู ่ที ่ร ้อยละ 50.85 ต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยของประเทศที่ร ้อยละ 76.45 และอยู ่ในลำดับที ่ 76  
ของประเทศ สะท้อนปัญหาของจังหวัดที่มีเด็กไม่เรียนต่อในระดับสูงกว่าภาคบังคับจำนวนมาก ส่งผลให้
ประชากรวัยแรงงานของจังหวัดเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่ำ 

• ปัญหาเรื ่องคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที ่จำเป็นจะต้องแก้ไข 
ของจังหวัดนราธิวาส ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาอยู ่ในอันดับรั ้งท้ายของประเทศมาอย่างต่อเนื ่อง  
จากตัวชี้วัด HAI ด้านการศึกษา คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับ ม.ปลาย ของจังหวัดนราธิวาส  
ในปี 2563 ได้คะแนนเพียงร้อยละ 26.20 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 33.78 และอยู่ในลำดับ 
ที ่ส ุดท้ายของประเทศต่อเนื ่องมาตั ้งแต่ปี 2560 เนื ่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ และระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มีการเรียนการสอนหลักสูตรทางศาสนาควบคู่กับหลักสูตรสามัญ ซึ่งมีการใช้ภาษาถิ่นในการเรียนการสอน 
ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในบทเรียน นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคุณภาพ 
ของครูผู ้สอน และรูปแบบการเรียนการสอนควบคู่ ไปด้วย ทั ้งนี ้ จังหวัดนราธิวาสไม่ได้นิ ่งนอนใจ 
ต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของพื ้นที ่ โดยได้จัดสรรงบประมาณจังหวัด  แม้ช่วงที ่ผ่านมาภาครัฐ 
จะให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก 
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ตารางที่ 99 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ตัวชี้วัดด้านการศึกษาจังหวัดนราธิวาส           
ตัวชี้วดั HAI ดา้นการศึกษา 2558 2560 2562 2563 

จำนวนปกีารศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป (ปี) 7.35 7.32 7.23 7.49 
ลำดับที่ของประเทศ 77 62 74 71 

การเข้าเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศกึษา (ร้อยละ) 50.53 49.90 50.85 50.85 
ลำดับที่ของประเทศ 77 77 76 76 

เด็ก 0-5 ปี ที่มพีัฒนาการสมวัย (ร้อยละ) 100.00 96.23 96.95 97.12 
ลำดับที่ของประเทศ 1 36 57 59 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับ ม.ปลาย (ร้อยละ) 28.63 26.50 25.29 26.20 
ลำดับที่ของประเทศ 76 77 77 77 

ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2563, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

(4) สาธารณสุข 

• มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ โรงพยาบาลของรัฐ 23 แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 11 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) 111 แห่ง แต่มีข้อจำกัดจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที ่และประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถานบริการของรัฐได้ 

• ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดคือเรื่องแม่และเด็ก คือ อัตราการตายทารก 
ต่อการเกิดมีชีพพันคน ทารกตายแรกเกิด เป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 อัตราการตายทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน เท่ากับ 5.83 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา  
ทารกตาย เท่ากับ 5.77 สาเหตุการตายเกิดจากการคลอดก่อนกำหนดความพิการแต่กำเนิด ภาวะขาด
ออกซิเจนขณะคลอด โรคปอดบวม ภาวะสำลักขี ้เถ้าในเด็กแรกเกิด และภาวะติดเชื ้อ ตามลำดับ  
อันเนื่องจากความไม่พร้อมทางวัยวุฒิของมารดาที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นวัย
ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร จึงไม่ได้ใส่ใจกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในระหว่างการตั้งครรภ์  ส่งผลต่อไปยัง 
ทารกแรกเกิดของจังหวัดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยในปี 2563 ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 11.21 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ 10.05 โดยอยู่ในลำดับที่ 74 ของประเทศ  

ตารางที่ 100 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ตัวชี้วัดด้านสขุภาพ 
 

ตัวชี้วดั HAI ดา้นสุขภาพ 2558 2560 2562 2563 
ทารกแรกเกิดทีม่ีน้ำหนักต่ำกวา่เกณฑ ์(ร้อยละ) 11.37 11.67 11.21 11.21 

ลำดับที่ของประเทศ 73 72 74 74 
ประชากรที่เจ็บปว่ยที่เป็นผู้ปว่ยใน (รอ้ยละ) 12.89 12.22 13.60 13.60 

ลำดับที่ของประเทศ 69 59 65 65 
ประชากรที่พกิาร  (ร้อยละ) 2.05 2.34 2.63 2.63 

ลำดับที่ของประเทศ 20 21 22 22 
การฆ่าตวัตายสำเร็จ (รายต่อประชากรแสนคน) 0.77 1.64 1.00 1.00 

ลำดับที่ของประเทศ 1 3 1 1 
ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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• อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ต ิดต่อเรื ้อรัง (NCDs) ที ่ป ้องกันได้มีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น 
อย่างต ่อเน ื ่อง โดยอัตราการเจ ็บป่วยด้วยโรคไม่ต ิดต ่อที ่ป ้องกันได ้ (NCDs) ได ้แก่ โรคมะเร็ง  
โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นจาก 4,526 ต่อประชากร
แสนคน ในปี 2558 เป็น 5,482 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 ซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนที่ 4,735 คนต่อประชากรแสนคน แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่มาก ค่าเฉลี่ย 
ของประเทศอยู ่ที ่ 7,094 คนต่อประชากรแสนคน การเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส  
3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน  

ตารางที่ 101 : ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน  
และหลอดเลือดสมอง)  

       หนว่ย : ต่อประชากรแสนคน 

จังหวัด 
อัตราการเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก 

2558 2559 2560 2561 2562 
นราธิวาส 4,526 4,231 4,699 5,390 5,482 
ภาคใตช้ายแดน 3,932 3,844 4,243 4,548 4,735 
ประเทศ 5,814 6,090 6,300 6,711 7,094 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

(5) ความยากจน 

• ประชากรของจังหวัดนราธ ิวาสมีปัญหาความยากจนโดยมีส ัดส ่วนคนจนสูงมาก 
และการขาดความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ในปี 2563 มีสัดส่วนคนจนอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 24.65 
ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคนจนระดับประเทศที่มีอัตราร้อยละ 6.84 โดยอยู่ในลำดับรองสุดท้ายของประเทศ  
ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เฉลี่ยของประชากรในจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่ำที่สุดในประเทศ 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและประมงพื้นบ้านที่มีการว่างงานตามฤดูกาล และผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจของภาคที่หดตัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการลงทุน   
และการจ้างงานน้อยทำให้แรงงานในพื้นที ่ต้องอพยพไปทำงานในประเทศเพื ่อนบ้านและนอกภาค 
ซึ่งให้ค่าจ้าง แรงงานสูงกว่า สำหรับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
ของรายไดข้องจังหวัดนราธิวาสในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 47.43 ลดลงจากร้อยละ 59.88 ในปี 2558 แสดงให้เห็น
ว่าความเหลือล้ำระหว่างรายได้ของประชาชนลดลง อย่างไรก็ตามประชากรในจังหวัดยังมีความเหลื่อมล้ำ
ของสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคมากกว่าระดับประเทศ ซึ่งสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีค่า
ร้อยละ 43.01  
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ตารางที่ 102 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ตัวชี้วัด ด้านรายได้ของจังหวัดนราธิวาส 
 

ตัวชี้วดั HAI ดา้นรายได ้ 2558 2560 2562 2563 
รายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี (บาท) 53,798 56,933 59,498 59,498 

ลำดับที่ของประเทศ 74 76 77 77 
สัดส่วนประชากรยากจน (ร้อยละ) 19.50 34.17 25.53 24.65 

ลำดับที่ของประเทศ 70 76 76 75 
ครัวเรือนที่มหีนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ) 10.60 23.01 14.12 14.12 

ลำดับที่ของประเทศ 2 9 6 6 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (ร้อยละ) 59.88 47.79 47.43 47.43 

ลำดับที่ของประเทศ 77 69 68 68 
ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2563, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

(6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่จ ังหวัดนราธิวาสและภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้ม 
การเกิดเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง โดยมีสถิติจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส 
ในปี 2563 จำนวน 47 เหตุการณ์ ลดลงจาก ปี 2559 ที่มีจำนวน 110 เหตุการณ์ สอดคล้องกับจำนวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง โดยปี 2563 มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 34 คน และผู้เสียชีวิต 25 ราย 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผู้บาดเจ็บ 123 คน และ เสียชีวิต 37 ราย ซึ่งแนวโน้มการลดลงของจำนวน
เหตุการณ์ความไม่สงบสอดคล้องกับจังหวัดปัตตานีและยะลาซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน โดยมีปัจจัยจาก
การดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนอย่างจริ งจังและต่อเนื ่อง โดย 
การบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา ควบคู่
กับงานด้านความมั่นคง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และการให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา โดยดำเนินโครงการ 
ที่มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบกับภาครัฐมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ตารางที่ 103 : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

        หน่วย : ครั้ง 

จังหวัด 

2559 2560 2561 2562 2563 
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ปัตตานี 125 44 203 60 50 101 67 24 35 53 35 58 38 26 21 
ยะลา 54 28 39 40 10 53 30 9 51 34 28 45 22 10 41 
นราธิวาส 110 37 123 59 17 70 42 15 35 41 17 42 47 25 34 
ภาคใต้ชายแดน 289 109 365 159 77 224 139 48 121 128 80 145 107 61 96 

ที่มา : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหนา้ 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• พื้นที่ป่าไม้ลดลงเล็กน้อยจากการบุกรุกเพื่อทำการเกษตรใน โดยในปี 2563 จังหวัดนราธิวาส
มีเนื ้อที ่ป่าไม้ 746,325.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.59 ของพื ้นที ่ทั ้งจังหวัด และคิดเป็นร้อยละ 43.1  
ของพ้ืนที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ป่าลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 978.76 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 0.05 เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย ตลอดจนการส่งเสริม
การปลูกพืช โดยการจับจองยึดถือที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บางแห่ง จากกิจกรรมในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำลำธาร  

• ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมอยู ่ใกล้เคียงกับค่ากลางประเทศ เป็นจังหวัดที ่มีศ ักยภาพ 
และพร้อมที่จะพัฒนา จากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (SDGs) ในด้านสิ่งแวดล้อม  
จังหว ัดนราธ ิวาสมีค ่าคะแนนในปี 2562 อย ู ่ท ี ่ร ้อยละ 46.86 ลดลงจากปี 2561 ที ่ม ีค ่าคะแนน 
ร้อยละ  48.71 แต่ยังมีค่าคะแนนต่ำกว่าค่ากลางประเทศท่ีร้อยละ 50.92  

ตารางที่ 104 : ตัวชี้วัดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด SDGs ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วดัดา้นสิ่งแวดล้อม (Planet) 
ค่ากลางประเทศ/จังหวดันราธิวาส 

2558 2559 2560 2561 2562 
ภาพรวมดา้นสิ่งแวดล้อม (Planet) 49.27/48.41 50.54/47.29 51.38/45.60 51.60/48.71 50.92/46.86 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
(ร้อยละ) 

0.01/0.35 0.03/0.33 0.12/0.03 0.42/0.47 0.10/-0.05 

สัดส่วนปริมาณขยะทีก่ำจัดถกูต้องต่อปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ) 

20.06/14.02 20.30/11.52 29.46/14.48 22.46/14.60 18.80/12.90 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา (ร้อยละ) 15.87/14.74 16.15/14.93 16.44/15.03 16.53/15.17 16.81/15.32 
ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภยั (ร้อยละ) 0.00/0.00  0.00/2.48 0.78/11.64 0.18/0.00 1.51/5.82 

ที่มา : ตัวชีว้ัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (SDGs), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

• ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์มากขึ้นแต่การกำจัดขยะ
ที่ถูกต้องลดลง ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 0.02 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ
ในช่วงปี 2557 – 2559 โดยในปี 2562 จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณขยะที่เกิดขึ ้นทั ้งสิ ้น 0.27 ล้านตัน 
สัดส่วนขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ 
ประโยชน์เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5.5 ซึ ่งในปีล ่าสุด 2562 มีปริมาณขยะที ่ถ ูกนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน  
0.12 ล้านตัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการของ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ตระหนัก
และให้ความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น และการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล
ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะเพิ่มมากขึ้น  แต่สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะ 
ที ่เกิดขึ ้นของจังหวัดนราธิวาสลดลงจากร้อยละ 14.48 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 12.90 ในปี 2562  
ซึ่งยังต่ำกว่าค่ากลางของประเทศท่ีร้อยละ 18.80 
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(2) ภัยพิบัติ 

• สถานการณ์ไฟไหม้ป ่ามีแนวโน้มลดลง  ในปี 2563 จังหวัดนราธ ิวาสเกิดไฟไหม ้ป่า  
จำนวน 3 ครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ป่า 8.42 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสมีการเกิดไฟไหม้ป่าลดลงจากปี 2559  
ที่มีการเกิดไฟไหม้ป่า 15 ครั้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34 และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ป่า 3,273 ไร่ ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 4.09 โดยในระหว่างปี 2559 – 2563 มีการเกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี โดยจังหวัดนราธิวาส
เป็นจังหวัดที ่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุดในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คิดเป็นพื ้นที ่ที ่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
658 ไร่ต่อปี  

ตารางที่ 105 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดน 
 

กลุ่มจังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 

ครั้ง พื้นที่ (ไร่) ครั้ง พื้นที่ (ไร่) ครั้ง พื้นที่ (ไร่) ครั้ง พื้นที่ (ไร่) ครั้ง พื้นที่ (ไร่) 
ปัตตานี 0 0 0 0 0 0 1 0.3 1 0.3 
ยะลา 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
นราธิวาส 15 3,274 1 2 0 0 3 8.4 3 8.4 
รวมภาค 16 3,314 1 2 0 0 4 8.7 4 8.7 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  
 

• สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณที่ราบลุ ่มและบริเวณ 
ริมฝั่งลุ่มน้ำหลัก สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนราธิวาสเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล  
ซึ่งเกิดขึ ้นเป็นประจำแทบทุกปี โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโก-ลก และบริเวณที่ลาดเชิงเขา 
ในจังหวัดนราธิวาส โดยในปี 2564 มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 13 อำเภอ ครัวเรือน 
ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 43,039 ครัวเรือน มูลค่าความเสียหาย 14,107,061 บาท ลดลงจากปี 2563  
ที่มมีูลค่าความเสียหาย 14,267,729 บาท 

ตารางที่ 106 : สถานการณ์อุทกภัยและดิน/โคลนถลม่จังหวัดนราธิวาส  
 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครัวเรือนที่ประสบ

ภัย 
พื้นที่ประสบภยั 

(อำเภอ) 
เสียชีวติ 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสยีหาย 
(บาท) 

2556 58,745 10 1 - 237,480,975 
2557 31,982 13 4 - 58,462,000 
2558 52,597 13 3 3 82,944,735 
2559 36,605 13 3 - 184,197,645 
2560 50,393 13 - - 106,705,438 
2561 2,487 4 - - 98,701,521 
2562 34,252 13 1 2 - 
2563 29,239 13 2 - 14,267,729 
2564 43,039 13 8 - 14,107,061 

        ที่มา : สำนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดนราธวิาส 
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การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ได้ร ่วมกับส่วนราชการ และเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคี ดำเนินการวิเคราะห์ 

สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดทั ้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดในการพัฒนาจังหวัด  
โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
S1 มีด่านชายแดน ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา เชื่อมต่อรัฐกลันตัน ประเทศ

มาเลเซีย เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 

S2 เส้นทางการคมนาคมครอบคลุมทั้งทางบก มีโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงสู่ทางระเบียงเศรษฐกิจ                
ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และเชื ่อมกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  
ทางราง  มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครจรดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทางน้ำ                      
มีท่าเรือเชิงพาณิชย์ ขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ทางอากาศมีท่าอากาศยาน
นานาชาตินราธิวาส ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมในระดับนานาชาติ 

S3 มีฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีป่าพรุโต๊ะแดงที่สมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  
มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี และมีลุ ่มน้ำสำคัญ 3 ลุ่มน้ำ 
ประกอบด้วย แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำสุไหงโก-ลก และแม่น้ำบางนรา ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพียงพอ  
มีพื้นที่รองรับการทำการเกษตรขนาดใหญ่ สำหรับการผลิตของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การบริการ และรองรับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

S4 ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีทุนวัฒนธรรมที ่มีอัตลักษณ์ อันเป็นฐานการท่องเที ่ยว  
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ที่สำคัญ ศูนย์
ศิลปาชีพ ตามโครงการพระราชดำริ มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจาก
ระดับพ้ืนที่ ชุมชนท่องเที่ยว สู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

S5  มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้จากภาคเกษตรให้แก่จังหวัด ได้แก่ ยางพารา    
ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

S6 เป็นแหล่งผลิตสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าศิลปะพ้ืนบ้านที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ที่มีความโดดเด่นเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าที่จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) และฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

S7 มีศูนย์แสดงสินค้าและบริการรองรับการแสดงสินค้าชายแดนสุไหงโก-ลก ที่เป็นแหล่งการค้า                    
การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน และมีตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้
ชายแดน เชื่อมโยงกับตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศซึ่งเน้นการตลาดเกษตรทั้ง
ผลไม้ ผัก ปศุสัตว์ 
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S8 มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ที่สามารถรองรับนักศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ และมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานราธิวาส สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบและแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อวิถีชีวิตของชุมชน
ตลอดชีวิตและการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

S9 โครงสร้างประชากรเป็นวัยหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานสูง ประมาณ 345,799 คน ซึ่งสามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่ ที่มีอัตลักษณ์เดียวกันกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมีทักษะทางภาษามลายู ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในประชาคมอาเซียน  

S10 มีสถานบริการด้านสุขภาพมีการจัดบริการที ่เช ื ่อมโยงทุกระดับและครอบคลุมทุกตำบล               
และโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับบริการประชาชน 

S11 เครือข่ายความมั่นคง ที่เกิดจากการบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ  
ทั้งในและนอกเขตเมืองในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ปัญหาความไม่สงบในพื ้นที ่ส ่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที ่ยวของ

ผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทำให้ประชาชนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำ ส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
เป็นไปอย่างล่าช้า 

W2 เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ ระบบการค้า เทคโนโลยี การตลาด การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ และการบริหาร
จัดการที่ดี ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน การเข้าไม่ถึง
สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในเศรษฐกิจฐานราก 
(Grassrootes Economy) และการสร้างมูลค่าให้ได้มาตรฐานการส่งออก 

W3 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ทั้งการคมนาคมทางบก ทางอากาศ และ
ทางน้ำ และระบบโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานและขาดความพร้อมที่เอื ้อต่อ
การเชื่อมโยงการค้าทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการสูง ระบบ
การสื่อสารทางโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

W4 ขาดการบูรณาการและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเครือข่ายทางด้าน                 
การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

W5 คุณภาพการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่ต่างกัน 
ครูผู ้สอนไม่ตรงกับวุฒิทางการศึกษา และเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในลำดับสุดท้ายของประเทศ 
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W6 บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน รวมทั้งขาดแคลนแพทย์เฉพาะ
ทาง  และการบูรณาการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทัศนคติของ
ประชาชนในพื้นท่ีต่อการรับบริการทางการแพทย์สมัยใหม่  

W7 ประชากรที ่อยู ่ในกำลังแรงงานจำนวนมากยังขาดทักษะฝีมือแรงงาน ขาดองค์ความรู้  
ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการแนวใหม่ในหลายๆ ด้าน ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ภาษาไทย 

W8 การบริหารจัดการระบบน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนน้ำและระบบชลประทานในการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรในบางพื้นท่ี  
 

W9 ขาดแคลนสถานที่ทิ้งขยะ ขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนและประชาชนใน
พื ้นที ่ไม่มีส ่วนร่วมในการจัดการขยะ อีกทั ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ ่น มีค่าใช้จ่าย  
ในการกำจัดขยะ (ค่าขนส่ง+ค่ากำจัด) ทำให้ไม่ได้นำส่งขยะเข้าระบบกำจัดที่ถูกหลักวิชาการ 

W10 ความไม่ชัดเจนของแนวเขตพื้นที ่และเอกสิทธิ์ในที่ดินระหว่างป่าสงวนกับที่ ดินทำกินของ
ชาวบ้าน ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนและมีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งทรัพยากรที่ดินในบางพื้นที่เกิดความเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก
และทำการเกษตร การลักลอบเผาพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกพืชผลทางการเกษตร 

W11 เก ิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ส ่งผลให้ผลผลิตทางเกษตรและบ้านเร ือนของชาวบ้าน 
รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี 

W12 ประชาชนในบางพื้นที่อยู่ในภาวการณ์ว่างงานและว่างงานแฝง เนื่องด้วยประชากรวัยแรงงาน 
ยังขาดทักษะและความรู้ ทำให้ขาดรายได้ที่มั ่นคง ไม่พอยังชีพ ไม่สามารถบริโภคสินค้าและ
บริการในระดับความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีพ ส่งผลให้หนี้สินต่อครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น 

W13 ช่องทางธรรมชาติ ที่เป็นจุดอ่อนในการควบคุมด่านชายแดน ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาการเข้าเมือง         
ผิดกฎหมาย โรคระบาด สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด ช่องทางหลบหนีของอาชญากร ฯลฯ 

W14 ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ที่ยังไม่มีคุณภาพและยังครอบคลุม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน
ห่างไกล 

W15 การขาดความโปร่งใส และความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายในพื้นที่ อันเนื่องจากการ
คอรัปชั่น และการโยกย้ายของข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง  
 

 

โอกาส (Opportunities) 
O1 นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญส่งเสริมการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและการขับเคลื ่อน  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อีกทั้งภาครัฐให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

O2 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เน้นการพัฒนาบริการมูลค่าสูง บริการการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นโอกาสในการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
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O3 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตร  
หนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีน้ำเงิน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

O4 นโยบายการจัดตั้งและส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนราธิวาส และเมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน “สุไหงโก-ลก เมืองการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ”  ที่ให้สิทธิประโยชน์สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดการลงทุนและการผลิต 
เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน ครอบครัวมีความอบอุ่น 

O5 การร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน +6 และ IMT-GT ที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้สามารถสร้างการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
นานาชาติ  ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

O6 การที่ประเทศไทยมีลักษณะความเป็นมิตรกับมุสลิม (Friendly Muslim) ลำดับสองของโลก
รองจากสิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยและจังหวัดนราธิวาสที่จะพัฒนาสินค้าและ
บริการที่เชื่อมโยงกับโลกมุสลิม  

O7 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานระดับพื้นที่ ทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย ทำให้ 
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณภัยและความมั ่นคงของ 
ทั้งสองประเทศในระดับพ้ืนที่ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

O8 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมและทั่วถึง สื่อ  
สังคมออนไลน์ เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาโอกาส
ทางการตลาด การขนส่งและโลจิสติกส์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที 

O9 การเติบโตของตลาดมุสลิม และกระแสความตื่นตัวของตลาดอาหารปลอดภัย ที่จะเป็นโอกาส          
ในการพัฒนาอาหารฮาลาล และอาหารปลอดภัยของพื ้นที ่ และการเช ื ่อมโยงตลาดกับ 
กลุ่มประเทศมุสลิม 

O10 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ปัญหาอนามัย 
แม่และเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความชัดเจนทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง 
เขต และจังหวัด เป็นโอกาสในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอนามัยของแม่และเด็ก
ในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตของทารก ซึ่งเนื่องจากการตั้งครรภ์ 
อันไม่พึงประสงค์ของเยาวชนที่ขาดการวางแผน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ทารกที่เกิดมา  
มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง 

O11 รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด และทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ เป็นการ
ลดปัญหายาเสพติดในจังหวัดและเป็นการลดบทบาทของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ส่งผลให้
จังหวัดสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึก ค่านิยม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของจังหวัด 
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O12 รัฐบาลประกาศให้การบริหารจัดการน้ำ ขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหา  
ในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และจัดเก็บน้ำเพ่ือสามารถ
ใช้ในฤดูที่แห้งแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะครบถ้วน ส่งผลให้จังหวัดสามารถ
ลด และควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยได้  

O13 สิทธิพิเศษทางด้านภาษีและการลงทุนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐ เช่น 
ประกาศกรมศุลกากร เรื ่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข การอนุญาตจัดตั้งการดำเนินการ  
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

 

ความท้าทาย (Threats) 
T1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ มีความแปรปรวนสูง ไม่สามารถควบคุมราคาของผลผลิตได้          

และขาดตลาดรองรับ 

T2 สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น (เช่น น้ำท่วม แห้งแล้ง     
การกัดเซาะชายฝั่ง) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตร 

T3 กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศบางส่วนที่ยังไม่เอื ้ออำนวยต่อการส่งเสริมการค้า  
ที่เป็นธรรม และอำนวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุนและการส่งออก  

T4 นโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ ระเบียบการค้าและการลงทุนที่เป็นอุปสรรคทางการค้าของ
ประเทศไทยและผู้ประกอบการในจังหวัดนราธิวาส มาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ เช่น 
มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Roundtable For Sustainable Palm Oil: RSPO)  
มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั ่งยืน ทั ้ง Forest Stewardship Council (FSC) และ 
Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ในกรณีการผลิตยางพารา 
มาตรการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดติดตามและไร้การควบคุม (IUU) ในการผลิต
สินค้าประมง 

T5 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ซบเซา อันมีสาเหตุจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการบริโภคของครัวเรือน การส่งออกสินค้า
และบริการ การท่องเที่ยว ปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ 

T6 ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดในชีวิต         
และทรัพย์สินของผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่ที่จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 

T7 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื ้นที ่ท ี ่ทำให้ป ัญหายาเสพติดไม่สามารถควบคุมได้  
และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   

T8 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมาเลเซีย ที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ  
และสังคมในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
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การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาสได้นำผลการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของจังหวัด ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และความท้าทาย ข้างต้น มาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาสด้วยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่  

(1) กลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของจังหวัด เพ่ือคว้าโอกาสในการพัฒนา 
(2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ ่งเป็นการใช้ประโยชน์จุดแข็งของจังหวัดนราธิวาส เพื ่อเผชิญ 

ความท้าทาย 
(3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ซึ ่งเป็นการแก้ไขหรือขจัดจุดอ่อนของจังหวัดนราธิวาส เพื ่อคว้าโอกาส  

ในการพัฒนา 
(4) กลยุทธ์เชิงรับ ซึ่งเป็นการแก้ไขหรือขจัดจุดอ่อนของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญ      

กับความท้าทาย 
รายละเอียดของกลยุทธ์ ที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้ 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO ใช้จุดแข็งคว้าโอกาส) 
1) ใช้ศักยภาพทางภูมิเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส ทั ้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (S2, O5) 

2) พัฒนาการบริหารจัดการด่านชายแดน เพื ่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน  
และการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ในทุกมิติ (S1, O3, O4, O5) 

3) ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและการลงทุนภายใต้กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
และการสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยวภายใต้กรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
(เขตเศรษฐกิจพิเศษ) เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และ IMT-GT (S5, S6, O5, O13) 

4) ใช้ศักยภาพของแรงงานที่มีอยู่มากในจังหวัดนราธิวาส มาเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอล การขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (S9, O2, O3, O9) 

5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน ป่าต้นน้ำ เพื่อหนุนเสริมศักยภาพ  
การผลิตของพื้นที่เพาะปลูก และเป็นแหล่งทรัพยากรต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
และภาคบริการ (S3, O3, O4, O12) 

6) การใช้ศักยภาพของความหลากทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์        
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียน      
ในพัฒนาสินค้า บริการ และผู ้ประกอบการ ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ที ่ม ีศ ักยภาพ 
ในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ผู ้บริโภคที ่ให้คุณค่ากับสินค้าที ่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ ่น ภายใต้เครื ่องหมายการค้า  
ของนราธิวาส (Narathiwat brand) (S4, O2, O9) 

7) ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางโครงการพระราชดำริ โครงการศิลปาชีพ โครงการพิกุลทอง 
โครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ในด้านการผลิต
สินค้าและบริการ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (S5, S6, O1) 
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8) ส่งเสริมศักยภาพสินค้าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม ดูแลรักษา และบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพ่ือรักษาศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ    
และภาคประชาชน เพื ่อให้เกิดการพัฒนาตลาดการท่องเที ่ยวที ่ย ั ่งยืน และเชื ่อมโยงกับ  
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (S3, O5, O5) 

9) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ และส่งเสริมบทบาทของ
คณะแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
สินค้าและบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ (S8, O11) 

10) ใช้ศักยภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะ ในการพัฒนาหลักสูตร     
การเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา เพื ่อเป็นทางเลือกใหม่ของเยาวชนในพื้นที ่ รองรับ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของจังหวัดนราธิวาส (S8, O2, O3) 

11) ใช้ศักยภาพของเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศ      
และต่างประเทศ เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดน ตลอดจน 
การเสริมสร้างความมั่นคงและการบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ (S11, O5, O7, O11) 

12) ใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อ Reskill Upskill กำลังแรงงานในพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลง       
ทางเศรษฐกิจในอนาคต (S8, O3, O4) 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST ใช้จุดแข็งเผชิญความท้าทาย) 
1)   วางแผน และหนุนเสริมศักยภาพในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เพ่ือเผชิญต่อความไม่แน่นอน

ทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน (S4, S5, S6, T1, T2, T4, T5, T7) 

2) อาศัยความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาความมั ่นคง  
โรคระบาดและภัยธรรมชาติ ตามแนวชายแดน (S11, T8) 

3) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบการค้ายุคใหม่ ที่เท่าทัน    
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและระเบียบการค้าโลก (S4, S5, S6, T3) 

4) อาศัยการบูรณาการเครือข่ายภาคีภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และความไม่สงบในพ้ืนที่ (S11, T8) 

5) ให้สิทธิพิเศษการลงทุนกับนักลงทุน ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ การขับเคลื่อนการพัฒนา         
เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพ่ือให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในพ้ืนที่ ที่สามารถลดปัญหา  
ความไม่สงบในพ้ืนที่ และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในอนาคต (S1, S7, T6) 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO แก้ไขจุดอ่อนเพื่อคว้าโอกาส) 
1)   เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ ระบบการค้า เทคโนโลยี การตลาด การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ และการบริหาร
จัดการที่ดี ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน การเข้าไม่ถึง
สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนของกลุ ่มผู ้ประกอบการรายย่อยในเศรษฐกิจฐานราก 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส  หน้าท่ี  137  

(Grassrootes Economy) ให ้สามารถรองร ับโอกาสจากการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ  
การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ การเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ (W2, W3, W5, W7, W12, O2, O3, O4, O5, O6, O9, O13) 

2) พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ ่มผ่านการแปรรูป และเพิ ่มช่องการตลาด ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) 
(W2, W5, W7, W12, O3, O8) 

3) แก้ไขปัญหาความไม่สงบร่วมกันในแนวสันติวิธีโดยมีประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง             
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือผ่านการสนับสนุนของภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน    
บนพื้นฐานความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” (W1, W4, 
W11, W15, O1, O7) 

4) พัฒนาทักษะการประกอบการของเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันรองรับการขยายตัวของตลาด ผ่าน
เครือข่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Platform ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและเศรษฐกิจอาเซียน (W2, W7, O5, O8) 

5) แก้ไขปัญหาการว่างงานและกำลังแรงงานมีทักษะฝีมือแรงงานต่ำ ผ่านการพัฒนาทักษะ  
ฝีมือแรงงานของกำลังแรงงานที่มีอยู่มากในพื้นที่ผ่านการ Upskill Reskill เพื่อให้มีโอกาส 
ในการรองรับการจ้างงาน จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (W7, 
W12, O4) 

6) พัฒนา และบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา โครงข่ายการสื่อสารและ
อินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงห่วงอุปทานการผลิตจากผู้ผลิตรายย่อย
ไปสู่ตลาดภายนอก อีกทั้งเพิ่มศักยภาพแก่อุปทานการท่องเที่ยวในพื้นที่ รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค (W3, W14, O2) 

7) ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักกับประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการขยะ  
เพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพของหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้มีการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี สอดรับกับโอกาสที่รัฐบาลประกาศให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
เป็นวาระแห่งชาติ  (W4, W9, O12) 

8) บำรุงรักษา พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ เชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำ  
ขนาดเล็ก ให้เป็นเครือข่ายการจัดการน้ำของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และรองรับ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดนราธิวาส (W3, 
W4, W8, O2, O3, O4, O5) 

9) บูรณาการการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเครือข่ายทางด้านการอุตสาหกรรม    
การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ (W3, 
W4, O2, O5, O6, O9) 

10) เพิ ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์  
บูรณาการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหน่วยงานในพ้ืนที่ แก้ไขปัญหาทัศนคติของประชาชนใน
พื้นที่ต่อการรับบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข  
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ที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ลดอัตราการเสียชีวิตของทารก ซึ่งเนื่องจากการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ของเยาวชนที่ขาด 
การวางแผน ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ตลอดจนความไม่พร้อม 
ในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ทารกที่เกิดมามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง (W6, 
O10) 

11) เพิ ่มศักยภาพของสถานศึกษา โดยแก้ไขปัญหาครูผ ู ้สอนไม่ตรงกับวุฒิทางการศึกษา  
เพ่ิมศักยภาพและทักษะของครูผู้สอน เพ่ือแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่ยังต่ำ
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเท่าทันกับความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที (W5, O2, O3, O4, O8, O10, O11) 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT แก้ไขจุดอ่อนเพื่อเผชิญความท้าทาย) 
1)   ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะของประชาชนในพื้นที่ เช่น 

ทักษะทางภาษา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม ไปสู ่ Thailand 4.0 และเพื ่อให้มีระดับรายได้ต่อหัวประชากรที ่เหมาะสมกับ 
อัตราค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้น (W2, W7, W12, T1, T2, T4, T5) 

2) ปรับปรุงการบริหารจัดการชายแดนเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่บูรณาการเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา การเข้าเมืองผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี  
ยาเสพติด ช่องทางหลบหนีของอาชญากร ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 
ช่วยเหลือประชาชนในกรณี โรคระบาดและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  (W4, W13, W15, T6, T8) 

3) สร ้างความโปร ่งใสในการบร ิหารจ ัดการ การมีส ่วนร ่วมและร ับฟังความคิดเห ็นของ 
ภาคประชาชน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เสริมศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายในพื้นที่ เกิดการใช้งบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ (W4, W15, T6) 
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3.2.2. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
 

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งคั่ง สันติสุขย่ังยืน สู่นราน่าอยู่” 

Stability economy, Prosperity commercial, Sustainability peace and to be Lively Narathiwat 

 

 

3.2.3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายรวม ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
2568 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

1.การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนราธิวาส
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดนราธิวาส 
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

ปี 2562 = -2.74 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 

3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 

3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 

3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 

3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 

3 
2. ความเหล่ือมล้ำ 
ด้านรายได้ของ
จังหวัดนราธิวาส
ลดลง 

สัมประสิทธิ์ 
ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) 
ในการกระจายรายได้ 
ของจังหวัดนราธิวาส 
ลดลง 

ปี 2562 = 0.474 
 

ต่ำกว่า 
0.445 

ต่ำกว่า 
0.445 

ต่ำกว่า 
0.445 

ต่ำกว่า 
0.445 

ต่ำกว่า 
0.445 

 

 

3.2.4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
1) ประเด็นการพัฒนา 

  ประเด็นการพัฒนา มี 2 ประเด็นดังนี้ 
1. พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน 

การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขท่ียั่งยืน 
 

2) วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงานและโครงการสำคัญ 
วัตถุประสงค์  เป้าหมายและตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนา  แผนงานและโครงการสำคัญของ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  มีรายละเอียด 2 ประเด็นดังนี้   
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ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  มีมูลค่าเพ่ิม  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน  รองรับการเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ 
4. เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้มากข้ึน และยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 1 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร 
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ภาคเกษตรของ 
จังหวัดนราธิวาส 
 

ปี 2558 =13,890  (-14.7) 
ปี 2559=12,684 (9.5) 
ปี 2560=13,427 (5.5) 
ปี 2561=11,673 (15) 
ปี 2562= 13,684 (-14.7) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
 ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเฉลี่ย 
ต่อหน่วยการผลิตเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ย 
ต่อหน่วยการผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

      

 - ปาล์มน้ำมัน 
 

ปี 2562 = 2,103 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 1,988 กก./ไร่ 
ปี 2564 = 2,187 กก./ไร่ 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 
 - ยางพารา 

 
ปี 2562 = 200 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 215 กก./ไร่ 
ปี 2564 =220 กก./ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

 - ข้าวนาปี 
 

ปี 2562 = 430 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 393 กก./ไร่ 
ปี 2564 = 468 กก./ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

ภาคอุตสาหกรรมมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด
นราธิวาส  
(ร้อยละ) 
 

ปี 2558 = 3,112 ลบ. (3.35) 
ปี 2559 = 3,419 ลบ. (9.87) 
ปี 2560 = 3,605 ลบ. (5.44) 
ปี 2561 = 3,532 ลบ. (-2.02) 
ปี 2562 = 3,405 ลบ. (-3.60) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

ปี 2562 = 4,655 ลบ. 
ปี 2563 = 3,366.78 ลบ. 
ปี 2564 = 3,404.89 ลบ. 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

รายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)  

ปี 2562 = 2,022 ลบ. 
ปี 2563 = 3,405 ลบ.  
ปี 2564 = 1,260 ลบ. 

1,386 ล้านบาท 1,512  
ล้านบาท 

1,638  
ล้านบาท 

1,764  
ล้านบาท 

1,890 
ล้านบาท 

รายได้ด้านการท่องเท่ียวของ 
ผู้มาเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้น 

รายได้ด้านการท่องเท่ียว  ปี 2562  =  3,223.95 ลบ. 
ปี 2563  =  1,247.63 ลบ. 
ปี 2564 = 292.54 ลบ. 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว ให้สามารถเชื่อมโยงและมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องและสอด รับกันตาม

หลักของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทางธรรมชาติ  อาหารและวัฒนธรรม ทีม่ีความหลากหลาย  โดยใช้ศักยภาพของชุมชน  
3. พัฒนาการสร้างสรรค์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นนวัตกรรมและอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 
4. เร่งพัฒนาและส่งเสริมเขตเศษฐกิจพิเศษ ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน รองรับการเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ 

 

แผนงานและโครงการสำคัญ 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 

โครงการสำคัญ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
โครงการสำคัญ 2)  โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจ 

ฐานราก 

แผนงานที่ 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

โครงการสำคัญ 3) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ สถานที่ท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  รองรับการท่องเที่ยวของคนท่ัวโลก 
โครงการสำคัญ 4) โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาส 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการสำคัญ 5) โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
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ประเด็นการพัฒนาที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคง
และสันติสุขท่ียั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสันติสุขของประชาชน ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตบนสังคมพหุวัฒนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งการศึกษา 

สาธารณสุข สมรรถนะแรงงานทั้งในและนอกระบบ     
2. เพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  ให้เป็นปัจจัยการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  และ คุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
4. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดความมั่นคง  ปลอดภัย เชื่อมโยงการคมนาคมและโลจิสติกส์  ที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน รองรับ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ   
5. เพ่ือพัฒนาระบบอำนวยความสงบเรียบร้อย ความสันติสุข ให้มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนาที่ 2 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
ประชากรท่ีอยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลง 

ร้อยละของประชากรท่ีอยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ร้อยละ) 

ปี 2560 = 34.17   
ปี 2561 = 30.10 
ปี 2562 = 25.53 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

 ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 
ทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนัก
ต่ำกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละของทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนัก 
ต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละทารกเกิดมีชีพ) 

ปี 2560 = 7.54   
ปี 2561 = 7.61 
ปี 2562 = 8.06   
ปี 2563 = 8.93 
ปี 2564 = 8.46 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
ทารกตายต่อการเกิดมีชีพ
พันคนลดลง 

อัตราทารกตายต่อ 
การเกิดมีชีพพันคน 

2562 = 6.80 
2563 = 6.77 
2564 = 6.37 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทย อายุ 15-
59 ปี เพิ่มขึ้น 

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร
ไทย อายุ 15-59 ปี (ปี) 

ปี 2562 = 8.12   
ปี 2563 = 8.36 
ปี 2564 = 8.74 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 
ประชากรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น 

อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา (ร้อยละ) 

ปี 2562  = 69.14 
ปี 2563 = 78.26  
ปี 2564 = 74.39 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 
คะแนน O-net เฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น 

 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (คะแนน) 

ปี 2562  = 25.29 
ปี 2563 = 26.21 
ปี 2564 = 25.33 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
 

ประชากรว่างงานใน
จังหวัดลดลง 

อัตราการว่างงาน  
(ร้อยละ) 

ปี 2562  = 4.10   
ปี 2563  = 6.66 
ปี 2564  = 7.77 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 
คดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคนลดลง 

อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร
แสนคน ลดลงร้อยละ 2.5 

      

 - คดีกลุ่ม 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ 

ปี 2562 = 24.25 
ปี 2563 = 21.75 
ปี 2564 = 28.62 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 
 - คดีกลุ่ม 2 คดีความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์ 
ปี 2562 = 73.25 
ปี 2563 = 72.12 
ปี 2564 = 60.88 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 
หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่พบ
ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีไม่พบ
ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ) 

ปี 2562 = 71.26 
ปี 2563 = 71.71 
ปี 2564 = 67.02 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดนราธิวาสลดลง 

จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ในจังหวัดนราธิวาสลดลง 

ปี 2563 = 23 ครั้ง 
ปี 2564 = 48 ครั้ง  
ปี 2564 = 44 ครั้ง 
(เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) = 
(23+48+44)/3 = 38 ครั้ง 

35 33 30 28 25 

ขยะท่ีกำจัดถูกต้องมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนปริมาณขยะท่ีกำจัดถูกต้อง 
ต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น (ร้อยละ) 

ปี 2563 = ร้อยละ 27.63 
ปี 2564 = ร้อยละ 27.77 
ปี 2565 = ร้อยละ 27.60 

ร้อยละ 28 ร้อยละ 30 ร้อยละ 32 ร้อยละ 34 ร้อยละ 35 

ประชากรท่ีประสบ
อุทกภัยลดลง 

จำนวนประชากรท่ีได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ต่อ ประชากร 
100,000 คน 

จำนวนประชากรท่ีประสบ
อุทกภัย 
ปี 2562 = 58,660 คน 
ปี 2563 = 91,099 คน 
ปี 2564 = 25,218 คน 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 
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แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ อาชีพ แรงงานและสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกระจายความทั่วถึ ง  
ลดความเหลื่อมล้ำ อย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ 
2. ส่งเสริมความร่วมมือของทุกองค์การและภาคประชาชนในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์การปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบอำนวยความเรียบร้อย ความสงบ สันติสุข แบบมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความร่วมมือ ที ่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
อย่างสร้างสรรค์ 
 

แผนงานและโครงการสำคัญ 
 แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกิดความม่ันคงและสันติสุข 

โครงการสำคัญ 1) โครงการเสริมสร้างความม่ันคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน 
โครงการสำคัญ 2) โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 

 แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
โครงการสำคัญ 3) โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส 
โครงการสำคัญ 4) โครงการบริหารจัดการ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ 

 แผนงานที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
โครงการสำคัญ 5) โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของประชาชน 

 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
โครงการสำคัญ 6) โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
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แบบ จ.1 

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
จังหวัดนราธิวาส 

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  : เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งค่ัง สันติสุขยั่งยืน สู่นราน่าอยู่ 

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
พัฒนาภาคการผลติ ภาค 
การเกษตรกรรม ท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การค้า  
การค้าชายแดน การลงทุน 
นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
อย่างต่อเนื่องและเกดิรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลติภัณฑ์ 
ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส 
ปี 2558 =13,890  (-14.7) 
ปี 2559=12,684 (9.5) 
ปี 2560=13,427 (5.5) 
ปี 2561=11,673 (15) 
ปี 2562= 13,684 (-14.7) 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
 ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 1 

2. ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

      

2.1 ปาล์มน้ำมัน 
ปี 2562 = 2,103 กก./ไร ่
ปี 2563 = 1,988 กก./ไร ่
ปี 2564 = 2,187 กก./ไร ่
 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
2.2 ยางพารา 
ปี 2562 = 200 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 215 กก./ไร่ 
ปี 2564 =220 กก./ไร่ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

2.3 ข้าวนาปี 
ปี 2562 = 430 กก./ไร่ 
ปี 2563 = 393 กก./ไร่ 
ปี 2564 = 468 กก./ไร่ 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

3. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดนราธิวาส (ร้อยละ) 
ปี 2558 = 3,112 ลบ. (3.35) 
ปี 2559 = 3,419 ลบ. (9.87) 
ปี 2560 = 3,605 ลบ. (5.44) 
ปี 2561 = 3,532 ลบ. (-2.02) 
ปี 2562 = 3,405 ลบ. (-3.60) 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 2 

4. มูลค่าการคา้ชายแดนเพิม่ขึ้น (ร้อยละ) 
ปี 2562 = 4,655 ลบ. 
ปี 2563 = 3,366.78 ลบ. 
ปี 2564 = 3,404.89 ลบ. 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 1 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
5. รายไดจ้ากการจำหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชน (OTOP) 
ปี 2562 = 2,022 ลบ. 
ปี 2563 = 3,405 ลบ.  
ปี 2564 = 1,260 ลบ. 
(เพิ่มขึ้น 126 ลบ. ต่อปี) 

1,386  
ล้านบาท 

1,512  
ล้านบาท 

1,638  
ล้านบาท 

1,764  
ล้านบาท 

1,890 
ล้านบาท 

1,890 
ล้านบาท 

6. รายไดด้้านการท่องเที่ยว 
ปี 2562  =  3,223.95 ลบ. 
ปี 2563  =  1,247.63 ลบ. 
ปี 2564 = 292.54 ลบ. 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 3 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา  
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ 
นำไปสู่ความมั่นคงและ 
สันติสุขท่ียั่งยืน 

7. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เสน้ความยากจน 
(ร้อยละ) 
ปี 2560 = 34.17   
ปี 2561 = 30.10 
ปี 2562 = 25.53 
 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

 ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 3.92 

8. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละทารกเกิดมีชีพ) 
ปี 2560 = 7.54   
ปี 2561 = 7.61 
ปี 2562 = 8.06   
ปี 2563 = 8.93 
ปี 2564 = 8.46 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.12 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
9. อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน 
2562 = 6.80 
2563 = 6.77 
2564 = 6.37 
 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.83 

10. จำนวนปีการศึกษาเฉลีย่ประชากรไทย  
อายุ 15-59 ปี (ปี) 
ปี 2562 = 8.12   
ปี 2563 = 8.36 
ปี 2564 = 8.74 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.11 

11. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา (ร้อยละ) 
ปี 2562  = 69.14 
ปี 2563 = 78.26  
ปี 2564 = 74.39 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.28 

12. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(คะแนน) 
ปี 2562  = 25.29 
ปี 2563 = 26.21 
ปี 2564 = 25.33 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  151  

 

ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
13. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 
ปี 2562  = 4.10   
ปี 2563  = 6.66 
ปี 2564  = 7.77 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 0.5 

14. อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ลดลง
ร้อยละ 2.5 

      

14.1 คดีกลุ่ม 1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ 
ปี 2562 = 24.25 
ปี 2563 = 21.75 
ปี 2564 = 28.62 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

14.2 คดีกลุ่ม 2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ปี 2562 = 73.25 
ปี 2563 = 72.12 
ปี 2564 = 60.88 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

ลดลง 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 2.5 

15. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนทีไ่ม่พบปัญหา 
ยาเสพตดิ (ร้อยละ) 
ปี 2562 = 71.26 
ปี 2563 = 71.71 
ปี 2564 = 67.02 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 0.50 
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ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
16. จำนวนเหตุการณ์ความไมส่งบในจังหวัดนราธิวาส
ลดลง (ครั้ง) 
ปี 2563 = 23 ครั้ง 
ปี 2564 = 48 ครั้ง  
ปี 2564 = 44 ครั้ง 
(เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) = (23+48+44)/3 = 38 ครั้ง  

35 33 30 28 25 25 

17. สัดส่วนปรมิาณขยะที่กำจัดถกูต้องต่อปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ) 
ปี 2563 = ร้อยละ 27.63 
ปี 2564 = ร้อยละ 27.77 
ปี 2565 = ร้อยละ 27.60 

ร้อยละ 28 ร้อยละ 30 ร้อยละ 32 ร้อยละ 34 ร้อยละ 35 ร้อยละ 35 

18. จำนวนประชากรที่ไดร้ับผลกระทบจากอุทกภัย 
ต่อ ประชากร 100,000 คน 
จำนวนประชากรที่ประสบอุทกภัย 
ปี 2562 = 58,660 คน 
ปี 2563 = 91,099 คน 
ปี 2564 = 25,218 คน 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 3 
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แบบ จ.1 

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จังหวัดนราธิวาส 

หน่วย : บาท 
บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ 
ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิตภาคเกษตร 

งบประมาณของจังหวัด          

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร 

   - 56,759,000 56,734,000 57,209,000 56,734,000 227,436,000 

กิจกรรมหลัก 1.1 การส่งเสรมิการผลิตและแปรรูปนำ้ผึ้ง
ชันโรง เพื่อเสรมิรายได้ให้ชาวสวน  
(สวนปาล์มน้ำมัน สวนไม้ผล และ 
สวนไมย้ืนต้นอื่นๆ) 

2.3 1 
สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

- 1,592,000 1,592,000 1,592,000 1,592,000 6,368,000 

กิจกรรมย่อย 1)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลติชันโรง
คุณภาพแก่เกษตรกร 

   - 1,492,000 1,492,000 1,492,000 1,492,000 5,968,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2)  เพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มมลูค่า และ
การแปรรปูชันโรงของวิสาหกิจชุมชน 

   - 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

กิจกรรมหลัก 1.2 การเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชไร่ (อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) 

2.3 1 สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมย่อย 1)  อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก         
กลุ่มเกษตรกร ดา้นเทคโนโลยี 
นวัตกรรม กระบวนการผลิต 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

   - 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 

กิจกรรมย่อย 2)  สนับสนุนวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม 
เพื่อให้เกิดทักษะในการผลิตพืชไร่ 
(อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) ที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ตาม 
ความต้องการของตลาด 

   - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

กิจกรรมย่อย 3)  สนับสนุนวัสดุสาธิตในการฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติพืชไร่ 
(อ้อย แตงโม ข้าวโพดหวาน) และให้มี
ปริมาณผลผลิต คณุภาพที่เพ่ิมขึ้น 

   - 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลดิ
แบบครบวงจร 

2.3 1 สำนักงาน
ประมง 

จังหวัดนราธิวาส 
- 967,000 492,000 967,000 492,000 2,918,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเพาะเลี้ยงปลาสลิด 

   - 967,000 0 967,000 0 1,9340,000 

กิจกรรมย่อย 2)  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
การแปรรปูปลาสลดิ 

   - 0 424,000 0 424,000 848,000 

กิจกรรมย่อย 3)  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สตัว์น้ำ 

   - 0 68,000 0 68,000 136,000 

กิจกรรมหลัก 1.4 แหล่งอาหารและโปรตีนด้านปศสุัตว ์ 2.3 1 สำนักงาน 
ปศุสัตว ์

จังหวัดนราธิวาส 
- 12,133,000 12,133,000 12,133,000 12,133,000 48,532,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ส่งเสรมิการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพื่อ 
ความมั่นคงด้านอาหารและสร้าง
รายได ้

 

   - 12,133,000 12,133,000 12,133,000 12,133,000 48,532,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.5 ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำบดููในพ้ืนท่ี
จังหวัดนราธิวาส 

2.16 1 สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 
- 0 450,000 450,000 450,000 1,350,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 
การผลิตบูดูทีไ่ดม้าตรฐานและมี
คุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
อนามัย พร้อมเทคโนโลยีการรักษา
คุณภาพสารอาหารและคณุคา 
ทางโภชนาการของบูด ู

   - 0 150,000 150,000 150,000 450,000 

กิจกรรมย่อย 2)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุน้ำบดูู 
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ และพฒันา
ผลิตภณัฑบูดูเพื่อเพิ่มสร้างมูลคาเพิ่ม 

   - 0 100,000 100,000 100,000 300,000 

กิจกรรมย่อย 3)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใชวัสดุเหลือใช
จากกากบูดูผลิตปยุอินทรียคุณภาพสูง 
พร้อมช่องทางการตลาดแบบใหม ่
เพื่อเพ่ิมรายได ้

   - 0 50,000 50,000 50,000 150,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 4) พัฒนาตนแบบศนูย์เรียนรกูารผลติ 
น้ำบูดูที่มีคณุภาพ มาตรฐาน เพื่อ 
เป็นแหล่งเรียนรแูละการอนุรักษ 
ภูมิปัญญาทองถิ่น จังหวัดนราธิวาส 

   - 0 150,000 150,000 150,000 450,000 

กิจกรรมหลัก 1.6 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
ด้านพลังงานในภาคการเกษตร 

2.3 1 สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

- 2,011,000      2,011,000      2,011,000      2,011,000      8,044,000 

กิจกรรมย่อย 1)  สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน 
แก่กลุ่มเกษตรกร 

   - 1,959,000 1,959,000 1,959,000 1,959,000 7,836,000 

กิจกรรมย่อย 2)  ฝึกอบรมการใช้งานและ 
การบำรุงรักษาเทคโนโลย ี

   - 52,000 52,000 52,000 52,000 208,000 

กิจกรรมหลัก 1.7 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำขยายผล 
การทำนาข้ันบันได และพัฒนาคณุภาพดิน
พื้นที่แปลงนาข้ันบันไดจังหวัดนราธิวาส 

2.3 1 สถานีพัฒนา
ที่ดินนราธิวาส 

- 2,528,000 2,528,000 2,528,000 2,528,000 10,112,000 

กิจกรรมย่อย 1)  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ    - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 7,000,000 
กิจกรรมย่อย 2)  เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์      - 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 
กิจกรรมย่อย 3)  วัสดุสาธติการผลิตปุ๋ยอินทรยี์

คุณภาพสูง 
   - 720,000 720,000 720,000 720,000 2,880,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 4)  วัสดุสาธิตการผลิต/การใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ 

   - 52,000 52,000 52,000 52,000 208,000 

กิจกรรมหลัก 1.8 ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบ
ผสมผสาน (สนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการตากใบโมเดล) 

2.3 1 สถานีพัฒนา
ที่ดินนราธิวาส 

- 23,946,000 23,946,000 23,946,000 23,946,000 95,784,000 

กิจกรรมย่อย 1)  จัดทำระบบอนุรกัษ์ดินและน้ำ 
ตามแบบรายแปลง 

   - 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 63,360,000 

กิจกรรมย่อย 2)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต 
ปุ๋ยหมัก 

   - 5,984,000 5,984,000 5,984,000 5,984,000 23,936,000 

กิจกรรมย่อย 3)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต 
สารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) 

   - 1,496,000 1,496,000 1,496,000 1,496,000 5,984,000 

กิจกรรมย่อย 4)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนปัจจัยการผลิต 
น้ำหมักชีวภาพ 

   - 396,000 396,000 396,000 396,000 1,584,000 

กิจกรรมย่อย 5)  สำรวจและออกแบบและตดิตามงาน    - 230,000 230,000 230,000 230,000 920,000 
กิจกรรมหลัก 1.9 พัฒนาคุณภาพดินด้วยเทคโนโลยีการพัฒนา

ที่ดิน 
2.3 1 สถานีพัฒนา

ที่ดินนราธิวาส 
- 3,342,000   3,342,000   3,342,000   3,342,000   13,368,000 

กิจกรรมย่อย 1)  เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห ์
ธาตุอาหารพืช 

   - 57,800 57,800 57,800 57,800 231,200 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2)  ส่งเสรมิ/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน 

   - 3,284,200 3,284,200 3,284,200 3,284,200 13,136,800 

กิจกรรมหลัก 1.10 ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ปีก 2.3 1 สำนักงาน 
ปศุสัตว ์

จังหวัดนราธิวาส 

- 8,240,000 8,240,000 8,240,000 8,240,000 32,960,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ส่งเสรมิการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพื่อสร้าง
รายได ้

   - 8,240,000 8,240,000 8,240,000 8,240,000 32,960,000 

2.โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการ
สู่ตลาดโลก  และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจ
ฐานราก 

   - 17,365,000 17,365,000 17,365,000 17,365,000 69,460,000 

กิจกรรมหลัก 2.1 การพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ 
และส่งเสรมิการคา้จังหวัดนราธิวาส  
สู่เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 1 สำนักงาน
พาณิชย ์

จังหวัดนราธิวาส 
- 9,249,000 9,249,000 9,249,000 9,249,000 36,996,000 

กิจกรรมย่อย 1)  พัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
เป็นมืออาชีพ 

   - 3,395,000 3,395,000 3,395,000 3,395,000 13,580,000 

กิจกรรมย่อย 2)  ยกระดับตลาดสนิค้าจังหวัดนราธิวาส
สู่ตลาดในประเทศและประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

   - 5,854,000 5,854,000 5,854,000 5,854,000 23,416,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 2.2 เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากสู่ความยั่งยืน 

2.16 1 สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 
- 2,018,000 2,018,000 2,018,000 2,018,000 8,072,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ประเมินศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) เพื่อการพัฒนา 

   - 49,000 49,000 49,000 49,000 196,000 

กิจกรรมย่อย 2)  จัดอบรมผู้ประกอบการในหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 

   - 261,000 261,000 261,000 261,000 1,044,000 

กิจกรรมย่อย 3)  พัฒนาออกแบบและจัดทำผลิตภณัฑ/์
บรรจภุัณฑ์ใหม่ที่เป็นอัตลักษณ ์

   - 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000 

กิจกรรมย่อย 4)  จัดกิจกรรมเช่ือมโยงการตลาด
ผลิตภณัฑ์และบริการของหมู่บ้าน
อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (CIV) กบั
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 

   - 958,000 958,000 958,000 958,000 3,832,000 

กิจกรรมหลัก 2.3  พัฒนาและยกระดับผลติภณัฑ์ OTOP 
จังหวัดนราธิวาส 

2.16 1 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

- 6,098,000 6,098,000 6,098,000 6,098,000 24,392,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ยกระดับผลติภณัฑ์ OTOP  
สู่ผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์และเพิ่มมลูค่า 

   - 4,839,000 4,839,000 4,839,000 4,839,000 19,356,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2)  พัฒนาทักษะการแปรรูปสินค้าเกษตร
พื้นถิ่น สู่ผลติภณัฑ์ OTOP เพิ่มมลูค่า 

   - 1,259,000 1,259,000 1,259,000 1,259,000 5,036,000 

แผนงานที่ 2 การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม สถานที่
ท่องเท่ียว  และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว  รองรับการ
ท่องเท่ียวของคนทั่วโลก 

   
- 53,727,000 93,727,000 93,727,000 93,727,000 326,908,000 

กิจกรรมหลัก 3.1  การพัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 2.5 1 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 2,969,000 2,969,000 2,969,000 2,969,000 11,876,000 

กิจกรรมย่อย 1)  อบรมเครือข่ายท่องเที่ยววิถีใหม่
มาตรฐานความปลอดภัย SHA 

   - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 

กิจกรรมย่อย 2)  อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

   - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

กิจกรรมย่อย 3)  เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว    - 1,269,000 1,269,000 1,269,000 1,269,000 5,076,000 
กิจกรรมย่อย 4)  อบรมการตลาดออนไลน ์    - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
กิจกรรมย่อย 5)  นักสื่อความหมายในท้องถิ่น    - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
กิจกรรมย่อย 6)  อบรมเชฟชุมชน    - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น 
(Story Teller) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

2.5 1 สำนักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดนราธิวาส 
- 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 4,120,000 

กิจกรรมย่อย 1)  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่อง
ท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (หลักกสูตรพื้นฐาน) 

    750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000 

กิจกรรมย่อย 2)  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่อง
ท้องถิ่น (Story Teller) เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (หลักกสูตร Advance) 

    280,000 280,000 280,000 280,000 1,120,000 

กิจกรรมหลัก 3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
นราธิวาส 

2.5 1 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18,000,000 

กิจกรรมย่อย 1)  กิจกรรมตลาดนำ้ยะกัง    - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 
กิจกรรมย่อย 2)  กิจกรรมคาราวานบิ๊กไบค ์    - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 3)  กิจกรรมกีฬาวัฒนธรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์เมืองชายแดนไทย-
มาเลเซีย 

   - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมย่อย 4)  กิจกรรมแสงแรกท่ีตากใบ    - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 
กิจกรรมหลัก 3.4 ส่งเสริมการใหบ้ริการกิจกรรมท่องเที่ยว 

ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดนราธิวาส 

2.5 1 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

- 1,314,000 1,314,000 1,314,000 1,314,000 5,256,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ยกระดับตลาดนดัชุมชนท่ีมีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวสู่พื้นท่ีท่องเที่ยว
ปลอดภัย 

   - 826,000 826,000 826,000 826,000 3,304,000 

กิจกรรมย่อย 2)  พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานร้านค้า
ผลิตภณัฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว 

   - 488,000 488,000 488,000 488,000 1,952,000 

กิจกรรมหลัก 3.5 การส่งเสรมิกิจกรรมประเพณ ี
จังหวัดนราธิวาสกระตุ้นการท่องเที่ยว 

2.5 1 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

กิจกรรมย่อย 1)  กิจกรรมปีใหม่ จังหวัดนราธิวาส    - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
กิจกรรมย่อย 2)  กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์    - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.6  การกีฬาเพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดนราธิวาส 

2.5 
3.14 

1 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 14,000,000 

กิจกรรมย่อย 1)  กิจกรรมไตรกีฬา    - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 
กิจกรรมย่อย 2)  กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน -เทรล    - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 
กิจกรรมย่อย 3)  กิจกรรมปั่นสองน่องท่องเมือง

ชายแดน 
   - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.7 พัฒนาอนุรักษ์ผเีสื้อเทือกเขาบูโด  
เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

2.5 1 สำนักงาน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดนราธิวาส 

- 414,000 414,000 414,000 414,000 1,656,000 

กิจกรรมย่อย 1)  จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ชนิดผีเสื้อท่ีพบเจอได้ใน 
อุทยานแห่งชาติบูโด-สไุหงปาด ี

   - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2)  กิจกรรมชุมชนสมัพันธ์และอบรม 
ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ 
วงจรชีวิตผีเสื้อกลางวัน (butterfly) 

   - 114,000 114,000 114,000 114,000 456,000 

กิจกรรมหลัก 3.8 ก่อสร้างร้านค้าศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์บรเิวณหาดนราทัศน์ 

2.5 1 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

- 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 68,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.9 ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน ์

2.5 1 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.10 ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิว พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 

2.5 1 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

- 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 36,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.11 ก่อสร้างผนังกนัดินรอบสระน้ำ พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 

 
 

 

2.5 1 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส - 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

4.โครงการส่งเสริมและประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว 
ให้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัดนราธิวาส 

   
- 14,598,000 14,598,000 14,598,000 14,598,000 58,392,000 

กิจกรรมหลัก 4.1 สนับสนุนงานประจำปี และงาน 
ของดีเมืองนรา ประจำป ี

2.5 1 สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 13,598,000 13,598,000 13,598,000 13,598,000 54,392,000 

กิจกรรมย่อย 1)  สนับสนุนการจดังานประจำป ี
ของจังหวัดนราธิวาส 

2.5 1 สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 6,864,000 

(1) จัดแสดงทางวัฒนธรรม   สำนักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดนราธิวาส 

- 403,000 403,000 403,000 403,000 1,612,000 

(2) จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน
สำคัญของจังหวัด 

  สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

- 354,000 354,000 354,000 354,000 1,416,000 

(3) กิจกรรมขบวนรถไฟสืบสานตำนาน 
มะนารอ 

  สำนักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดนราธิวาส 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 520,000 

(4) รักษาความปลอดภยัและ 
อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร 

  ตำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส 

- 829,000 829,000 829,000 829,000 3,316,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2)  สนับสนุนการจดังานของดีเมืองนรา 2.5 1 สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 11,882,000 11,882,000 11,882,000 11,882,000 47,528,000 

(1) งานวันลองกอง   สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

- 659,000 659,000 659,000 659,000 2,636,000 

(2)  ศิลปาชีพและงานกระจูด   สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงาน

อุตสาหกรรม
จังหวัดนราธิวาส 

- 1,742,000 1,742,000 1,742,000 1,742,000 6,968,000 

(3)  ประชันเสียงนกเขาชวา 
ชิงถ้วยพระราชทาน 

  สำนักงาน
ส่งเสริม 

การปกครอง
ท้องถิ่น 

จังหวัดนราธิวาส 

- 774,000 774,000 774,000 774,000 3,096,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

(4)  พิธีเปิด ขบวนแห่ การแสดงบนเวที 
และนิทรรศการ งานของดีเมืองนรา 

  สำนักงาน
วัฒนธรรม 
จังหวัด

นราธิวาส/
สำนักงาน

จังหวัดนราธิวาส 

- 993,000 993,000 993,000 993,000 3,972,000 

(5)  จัดริ้วขบวน และพิธีปล่อยริ้วขบวนแห่
ทางบกงานของดีเมืองนรา 

  ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
เมืองนราธิวาส 

- 739,000 739,000 739,000 739,000 2,956,000 

(6)  อำนวยความสะดวกและ 
เตรียมการรับเสด็จฯ ในงาน 
ของดีเมืองนรา 

  สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 975,000 975,000 975,000 975,000 3,900,000 

(7)  แข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และ
เรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน และ
ขบวนแห่ทางน้ำ 

  ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 

- 1,509,000 1,509,000 1,509,000 1,509,000 6,036,000 

(8)  รักษาความปลอดภัยและ 
อำนวยความสะดวก ด้านการจราจร 

  ตำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส 

- 1,223,000 1,223,000 1,223,000 1,223,000 4,892,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

(9)  จัดแถลงข่าวและการประชาสมัพันธ์   สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดนราธิวาส 

- 1,268,000 1,268,000 1,268,000 1,268,000 5,072,000 

(10)  จัดแสดงแสง สี เสยีง และสือ่ผสม
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

  สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมหลัก 4.2 ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
จังหวัดนราธิวาส 

2.5 1 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาส 

 

   - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

กิจกรรมย่อย 2)  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทาง 
การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 

   - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

   
- 1,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 12,800,000 

กิจกรรมหลัก 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสเีขียว (BCG Model) 

2.16 1 สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 
- 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 6,800,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ส่งเสรมิและพัฒนาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกรอบแนวคดิ BCG 
Model 

 

   - 1,071,000 1,071,000 1,071,000 1,071,000 4,284,000 

กิจกรรมย่อย 2)  พัฒนาสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ในระดับที่สูงขึ้น 

 

   - 629,000 629,000 629,000 629,000 2,516,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอแฟช่ันและไลฟส์ไตล ์

2.16 1 สำนักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดนราธิวาส 
- 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

กิจกรรมย่อย 1)  พัฒนาและยกระดับทักษะ
ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แฟช่ันและไลฟ์สไตล์ ใหไ้ด้รบั 
การพัฒนาทักษะธุรกิจและฝึกอาชีพ 

   - 0 500,000 500,000 500,000 1,500,000 

กิจกรรมย่อย 2)  พัฒนาผลิตภณัฑ์สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย 
แฟช่ันและไลฟ์สไตลต์ามแนวทาง
เศรษฐกิจ BCG เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ 

   - 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

กิจกรรมย่อย 3)  ส่งเสรมิการตลาดในรูปแบบเช่ือมโยง
ตลาดและช่วยในการซื้อ-ขาย 

   - 0 500,000 500,000 500,000 1,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

งบประมาณของกระทรวง/กรม          
1. โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์การเกษตรอัจฉรยิะ 2.3 2 สำนักงานเกษตร

จังหวัดนราธิวาส 
(อ.สุคิริน) 

  - 100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000  400,000,000 

2. โครงการ 1 อำเภอ 1 สนามฟตุบอล 7 คน มาตรฐานสากล
นานาชาติ 

2.13 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

-  29,000,000  -  -  -  29,000,000  

3. โครงการก่อสร้างจุดแลนดม์าร์ครอ่นทองตำบลภูเขาทอง 
จำนวน 1 แห่ง (- ท่าเฉลียง เหมือนท่าพระยาสาย (มีศาลา
ที่พักหลบแดดหลบฝน) มีจุดบริการของว่าง เครื่องดื่ม- 
ห้องน้ำ ชาย – หญิง) 

2.5 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

-  3,000,000  -  - -     3,000,000  

4. โครงการก่อสร้างตลาดน้ำชุมชนอำเภอสุคริิน 2.5 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

-   10,000,000   -  - -   10,000,000  
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

5. โครงการเพิม่ศักยภาพการท่องเที่ยวอำเภอ สุคริิน  
แบบ New Normal เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 

2.5 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

-  11,800,000 -   -  -  11,800,000  

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2.5 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

 3,868,200 - - - 3,868,200 

7. โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 2.5 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 3,500,000  -  - -     3,500,000  

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

1. โครงการการปลูกพืชผสมผสานแซมสวนยาง  
    ตำบลตันหยงลมิอ อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 

2.3 3 อำเภอระแงะ  -  - 439,400 -  -  439,400 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน          

- - - - - - - - - - 
รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 1) - 144,149,000 186,124,000 186,599,000 186,124,000 694,996,000 

รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 1) - 161,168,200 100,000,000 100,000,000 100,000,000 461,168,200 

รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 1) -  0 439,400 0 0 439,400 

รวมงบของภาคเอกชน/ชุมชน (ประเด็นการพัฒนาที่ 1) - 0 0 0 0 0 

รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 1 - 305,317,200 286,563,400 286,599,000 286,124,000 1,164,603,600 
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แบบ จ.1 

แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดนราธิวาส 

หน่วย : บาท 
บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสนัติสุข 
ที่ย่ังยืน 
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสันติสขุ  

งบประมาณของจังหวัด          

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความเข็มแข็งในระดับชุมชน    - 55,614,800 55,614,800 55,614,800 55,614,800 222,463,200 
กิจกรรมหลัก 1.1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ 

ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
จังหวัดนราธิวาส 

1.1 1 ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 
(ศูนย์อำนวยการ

ป้องกันและ
ปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัด
นราธิวาส) 

- 10,869,800 10,869,800 10,869,800 10,869,800 43,479,200 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
การดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟ ู
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) 
จังหวัดนราธิวาส 

   - 83,000 83,000 83,000 83,000 332,000 

กิจกรรมย่อย 2) นำผู้เสพยาเสพตดิเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดฟื้นฟูโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน (CBTx) จำนวน 13 อำเภอ ๆ 
ละ 50 คน รวมเป็น 650 คน 

   - 1,693,000 1,693,000 1,693,000 1,693,000 6,772,000 

กิจกรรมย่อย 3) ส่งเสรมิอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
จากทุกระบบ ด้านการเกษตร (เลีย้ง
ไก่) 

   - 753,000 753,000 753,000 753,000 3,012,000 

กิจกรรมย่อย 4) ปรับปรุงถนนภายในศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผูเ้สพ
ยาเสพตดิ ปรับปรุงถนนภายใน
ปรับปรุงถนนภายในศูนย์ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผูเ้สพ
ยาเสพตดิจังหวัดนราธิวาส 

   - 7,889,000 7,889,000 7,889,000 7,889,000 31,556,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 5) อบรมให้ความรูผู้ต้ิดตามให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือ ผูผ้่านการบำบัดและเฝา้
ระวังภาวะเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง
โดยชุดเทคแคร์ทีม 

   - 196,800 196,800 196,800 196,800 787,2000 

กิจกรรมย่อย 6) การติดตาม เยีย่มเยียน   ให้คำปรึกษา
และช่วยเหลือผูผ้่านการบำบัดรักษา 
โดยชุดเทคแคร์ท ี

   - 260,000 260,000 260,000 260,000 1,040,000 

กิจกรรมหลัก 1.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE)  
ในสถานประกอบการ จังหวัดนราธิวาส 

1.1 1 สำนักงาน
แรงงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 

กิจกรรมย่อย 1) ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ 

   - 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 

กิจกรรมหลัก 1.3 ส่งเสริมการปฏบิัติศาสนกิจของ 
พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนกิชน 
ในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

1.1 1 สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

กิจกรรมย่อย 1) จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ถวายวัดและที่พักสงฆ์ทุกแห่ง 
ในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

   - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.4 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
สร้างสุขและคณุภาพชีวิต แก่เยาวชน
จังหวัดนราธิวาส ประจำป ี

1.1 1 สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

- 3,363,000 3,363,000 3,363,000 3,363,000 13,452,000 

กิจกรรมย่อย 1) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/
คณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิระดับจังหวัดเพื่อ
ประสานความร่วมมือการดำเนิน
การบูรณาการกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE 

   - 21,000 21,000 21,000 21,000 84,000 

กิจกรรมย่อย 2) ส่งเสรมิความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 
ในการดำเนินงาน  
TO BE NUMBER ONE จังหวัด 
อำเภอ และชมรม ระดับจังหวัด  
ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ 

   - 2,381,000 2,381,000 2,381,000 2,381,000 9,524,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 3) ขยายเครือข่ายชมรม ครอบคลุมทั้ง 
ในสถานศึกษา ในชุมชน  
ในสถานประกอบการ เรือนจำ  
สถานพินิจฯ สำนักงานคมุประพฤติฯ 
และการสรา้งแกนนำศูนย์เพื่อนใจ  
TO BE NUMBER ONE    

 

   - 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 

กิจกรรมย่อย 4) TO BE NUMBER ONE IDOL 
 

   - 158,000 158,000 158,000 158,000 632,000 

กิจกรรมย่อย 5) TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE CHAMPIONSHIP 

 

   - 213,000 213,000 213,000 213,000 852,000 

กิจกรรมย่อย 6) ส่งเยาวชนและเจา้หน้าท่ีเข้าอบรม  
TO BE NUMBER ONE CAMP 
ระดับประเทศ 

 

   - 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 

กิจกรรมย่อย 7) จัดซื้อนิตยาสาร วารสาร  
TO BE NUMBER ONE 

 

   - 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
จังหวัดนราธิวาส 

1.13 1 สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

นราธิวาส 

- 2,149,000 2,149,000 2,149,000 2,149,000 8,596,000 

กิจกรรมย่อย 1)  คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส 
รวมพลังความดี สืบสาน 
พระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง 
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 

   - 2,149,000 2,149,000 2,149,000 2,149,000 8,596,000 

กิจกรรมหลัก 1.6  ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา 
โมเดล" จังหวัดนราธิวาส 

4.15 1 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 

- 4,969,000 4,969,000 4,969,000 4,969,000 19,876,000 

กิจกรรมย่อย 1)  เพิ่มประสิทธิภาพฐานการเรียนรู ้
พื้นที่ต้นแบบตามหลักกสิกรรม
ธรรมชาต ิ

   - 2,427,000 2,427,000 2,427,000 2,427,000 9,708,000 

กิจกรรมย่อย 2)  สนับสนุนการแปรรูปผลผลติจาก 
แปลงต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" 
สู่ผลิตภณัฑ์ OTOP สู่ตลาดภายนอก 

   - 2,217,000 2,217,000 2,217,000 2,217,000 8,868,000 

กิจกรรมย่อย 3)  มหกรรมคนเปลีย่นโลก  
“โคก หนอง นา โมเดล” นราธิวาส 

   - 325,000 325,000 325,000 325,000 1,300,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.7   ยกระดับคณุภาพชีวิตครัวเรือนยากจน 
เชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส 

1.15 1 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดนราธิวาส 
ร่วมกับ 

สำนักงาน 
พัฒนาสังคม 

และความมั่นคง
ของมนุษย ์

จังหวัดนราธิวาส 

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 22,404,000 

กิจกรรมย่อย 1)  ยกระดับคณุภาพชีวิตด้านความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน
และครัวเรือนเปราะบาง 

  สำนักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนราธิวาส 

- 2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000 11,880,000 

กิจกรรมย่อย 2)  ยกระดับคณุภาพชีวิตด้านอาชีพและ
พัฒนารายได้แก่ครัวเรือนยากจน 
เพื่อพ้นเกณฑ์ยากจนอย่างยั่งยืน 

 

  สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

นราธิวาส 

- 2,631,000 2,631,000 2,631,000 2,631,000 10,524,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 1.8 นราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 1.1 1 ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 

- 14,506,000 14,506,000 14,506,000 14,506,000 58,024,000 

กิจกรรมย่อย 1)  สร้างการมสี่วนรว่มของผู้ประกอบการ
ที่กระทบต่อความมั่นคง 

   - 279,000 279,000 279,000 279,000 1,116,000 

กิจกรรมย่อย 2)  การสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรม 
จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาตไิทย 

   - 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000 

กิจกรรมย่อย 3)  สร้างความเข้าใจเพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

   - 234,000 234,000 234,000 234,000 936,000 

กิจกรรมย่อย 4)  ส่งเสรมิการอยูร่ว่มกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

   - 474,000 474,000 474,000 474,000 1,896,000 

กิจกรรมย่อย 5)  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาติ 

   - 171,000 171,000 171,000 171,000 684,000 

กิจกรรมย่อย 6)  การจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญ 
ไปประกอบพิธฮีัจย ์

   - 3,030,000 3,030,000 3,030,000 3,030,000 12,120,000 

กิจกรรมย่อย 7)  การต้อนรับผูเ้ดนิทางกลับ 
จากการไปประกอบพิธีฮจัย ์

   - 2,938,000 2,938,000 2,938,000 2,938,000 11,752,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 8)  การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/
อำเภอเคลื่อนที ่

   - 6,630,000 6,630,000 6,630,000 6,630,000 26,520,000 

กิจกรรมหลัก 1.9 ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 1.1 1 ที่ทำการ
ปกครอง 

จังหวัดนราธิวาส 

- 12,833,000 12,833,000 12,833,000 12,833,000 51,332,000 

กิจกรรมย่อย 1)  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและ
ปฏิบัติการข่าวสารภาคประชาชน 

   - 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 4,928,000 

กิจกรรมย่อย 2)  เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนตาม
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้   

   - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000 

กิจกรรมย่อย 3)  เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กำลังภาค
ประชาชน ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) 
และชุดรักษา  ความปลอดภัยหมูบ่้าน 
(ชรบ.) ในพ้ืนท่ี 13 อำเภอของจังหวัด
นราธิวาส 

   - 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 30,400,000 

กิจกรรมย่อย 4)  เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน
ฝ่ายปกครอง 

   - 474,000 474,000 474,000 474,000 1,896,000 

กิจกรรมย่อย 5)  เพิ่มประสิทธิภาพ อส. ผู้นำหน่วย    - 280,000 280,000 280,000 280,000 1,120,000 
กิจกรรมย่อย 6)  เพิ่มประสิทธิภาพ อส. เขตเมือง    - 552,000 552,000 552,000 552,000 2,208,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 7)  เพิ่มประสิทธิภาพ อส. ด้านการข่าว
และปฏิบตัิการข่าวสาร 

   - 510,000 510,000 510,000 510,000 2,040,000 

กิจกรรมย่อย 8)  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสา
รักษาดินแดน 

   - 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000 

กิจกรรมย่อย 9)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อ
แก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - 565,000 565,000 565,000 565,000 2,260,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

2. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 

  สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 17,447,000 17,447,000 17,447,000 17,447,000 69,788,000 

กิจกรรมหลัก 2.1 การพัฒนาและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดนราธิวาส 

4. 3 
4.8 

4. 13 
4.15 

1 สำนักงาน 
จังหวัดนราธิวาส/

สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

- 17,447,000 17,447,000 17,447,000 17,447,000 69,788,000 

กิจกรรมย่อย 1) ส่งเสรมิและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ 
การผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปาชีพในพ้ืนท่ี
จังหวัดนราธิวาส 

4.8 1 สำนักงาน 
พัฒนาชุมชน

จังหวัดนราธิวาส 

- 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 7,140,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  186  

 

บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมทันตสาธารณสุข  
ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหา 
หนอน พยาธิในโรงเรียน 
ในโครงการตามพระราชดำริฯ 

4. 13 1 สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส/
สำนักงาน 

พัฒนาชุมชน 
จังหวัดนราธิวาส 

- 11,942,000 11,942,000 11,942,000 11,942,000 47,768,000 

กิจกรรมย่อย 3) ขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่อ 
อาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาส 

4. 3 1 สำนักงานเกษตร
จังหวัดนราธิวาส 

- 2,149,000 2,149,000 2,149,000 2,149,000 8,596,000 

กิจกรรมย่อย 4) การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรตฯิ และ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 

4.15 1 สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 890,000 890,000 890,000 890,000 3,560,000 

กิจกรรมย่อย 5) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

4.3 1 สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

- 351,000 351,000 351,000 351,000 1,404,000 

กิจกรรมย่อย 6) การติดตามและขบัเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

4. 15 1 สำนักงานจังหวัด
นราธิวาส 

- 210,000 210,000 210,000 210,000 840,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 7) การสนองพระราชกระแสรับสั่งของ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

4.15 1 สำนักงานจังหวัด
นราธิวาส 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคพื้นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3. โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพ่ือสนับสนนุความ
มั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส 

   - 
220,498,000 220,498,000 220,498,000 220,498,000 881,992,000 

กิจกรรมหลัก 3.1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4066  ตอนควบคุม 
0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง 
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.2 งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและป้าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบูรณะผวิทาง
เพื่อเพ่ิมความเสียดทาน และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อ
เสรมิสร้างความสะดวกในการสัญจร ทาง
หลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.158+956 
- กม.263+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอบา
เจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส 
อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน
ควบคุม 0101 ตอนนราธิวาส – มะนังตา
ยอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 (เป็น
ตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.3 งานราวกันอันตราย  
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 
0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.7+094 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสไุหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
ทางหลวงหมายเลข 4066  ตอนควบคุม 
0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง 
กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอรือเสาะ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 
0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.22+70. (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสไุหงปาดี อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส  

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 38,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 
0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา  
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง  
กม.0+000 - กม.6+649 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอสไุหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส   

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 23,200,000 

กิจกรรมหลัก 3.6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 
0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง 
กม.15+800 - กม.17+400 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 3,980,000 3,980,000 3,980,000 3,980,000 15,920,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.7 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 
4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตา
ยอ –  โคกสุมุ ระหว่าง กม.1+862- กม.
2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 9,600,000 

กิจกรรมหลัก 3.8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 
0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง 
กม.12+600 - กม.14+500 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 9,600,000 

กิจกรรมหลัก 3.9 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 
0100 ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง 
กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 12,600,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 3.10  งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอก
ทาง ติดตั้งราวกันอันตราย งานบูรณะผิว
ทางเพื่อเพ่ิมความเสียดทาน และอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ทางหลวง
หมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101,0102 
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.
0+000 – กม.42+480 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอศรสีาคร จังหวดันราธิวาส, ทาง
หลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 
ตอน สันกาหลง – ศรสีาคร ระหวา่ง กม.
21+500 – กม.26+000 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอศรสีาคร จังหวดันราธิวาส 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 196,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.11 ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถรมิทางหลวง 
แผ่นดิน พร้อมติดตั้งป้าย LED ชนิดปรับเปลี่ยนข้อความได้ 

เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางและประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวแก่ประชาชนบริเวณจุดพักรถ 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

1.7 1 แขวงทางหลวง
นราธิวาส 

- 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 180,000,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 1) ก่อสร้างจุดพักรถและจุดบริการ
นักท่องเที่ยว ริมทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 4056  ตอน บ้านโคก –  
สุไหงโก-ลก 

   - 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 180,000,000 

กิจกรรมหลัก 3.12 ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน  
บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  
1.440 กิโลเมตร 

1.7 1 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง

จังหวัด
นราธิวาส 

- 4,968,000 4,968,000 4,968,000 4,968,000 19,872,000 

กิจกรรมหลัก 3.13 ก่อสร้างสะพานในชุมชน  
สายบ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6   
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ   
จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 7.00 เมตร 
ความยาว 40.00 เมตร 

1.7 1 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง

จังหวัด
นราธิวาส 

- 7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 29,200,000 

กิจกรรมหลัก 3.14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลตต์ิกคอนกรีตสายแยก 
ทช.นธ.4007 - ทล.4084 อ.เมือง  
จ.นราธิวาส ความหนา 10 เซนติเมตร 
กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง  
0.524 กิโลเมตร 

1.7 1 แขวงทางหลวง
ชนบทนราธิวาส 

- 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 128,000,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

4. โครงการบริหารจัดการ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ     81,860,000 81,860,000 81,860,000 81,860,000 327,440,000 
กิจกรรมหลัก 4.1 ก่อสร้างเขื่องปอ้งกันตลิ่งริมคลอง 

สายไอร์จูโจะ๊ หมู่ที่ 7 ตำบลศรสีาคร 
อำเภอศรสีาคร  จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 350 เมตร 

5.19 1 สำนักงาน 
โยธาธิการและ

ผังเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

- 36,270,000 36,270,000 36,270,000 36,270,000 145,080,000 

กิจกรรมหลัก 4.2 ก่อสร้างเขื่องปอ้งกันตลิ่งริมคลองยะกัง  
บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 325 เมตร 

 

5.19 1 สำนักงาน 
โยธาธิการและ

ผังเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

- 45,590,000 45,590,000 45,590,000 45,590,000 182,360,000 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ  สร้างภูมิคุ้มกนัที่ดีของประชาชน     29,378,000 30,021,000 28,341,000 28,288,000 116,028,000 

กิจกรรมหลัก 5.1 การส่งเสรมิ ป้องกันและพัฒนา สุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก จังหวัดนราธิวาส 

3.13 1 สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

- 

1,314,000 277,000 277,000 277,000 2,145,000 

กิจกรรมย่อย 1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อฟื้นฟูความรู้ 
อสม.ในการส่งเสริมการเลีย้งลูก 
ด้วยนมแม ่

   - 
34,000 34,000 34,000 34,000 136,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจดักิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ ในหญิงตั้งครรภ์เสีย่ง 

   - 
20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

กิจกรรมย่อย 3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจดักิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
ที่เป็นโรค NCD (Non-
Communicable Diseases) 

   - 

20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

กิจกรรมย่อย 4) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจดัทำแผน 
เชิงปฏิบัติการงานสตรีและ เด็กปฐมวัย
ร่วมกับภาคเีครือข่าย 

   - 
203,000 203,000 203,000 203,000 812,000 

กิจกรรมย่อย 5) จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์สีเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
ในหญิงตั้งครรภ ์

   - 
150,000 0 0 0 150,000 

กิจกรรมย่อย 6) จัดจ้างทำสื่อแผ่นพับ    - 200,000 0 0 0 200,000 
กิจกรรมย่อย 7) สนับสนุนการวางแผนครอบครัว 

ด้วยวิธีก่ึงถาวรยาฝังคมุกำเนิด 
ในหญิงตั้งครรภ์เสีย่งและหญิง 
วัยเจรญิพันธ์ุ   

 

   - 

687,000 0 0 0 687,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 5.2 การส่งเสรมิสุขภาพเด็กปฐมวยัโดย 
ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วม จังหวัดนราธิวาส 

3.13 1 สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

- 

208,000 1,941,000 208,000 208,000 2,565,000 

กิจกรรมย่อย 1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่แบบ BBL (Brain-
based Learning) 

   - 
98,000 98,000 98,000 98,000 392,000 

กิจกรรมย่อย 2) ส่งเสรมิสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิต ิ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   - 
110,000 110,000 110,000 110,000 440,000 

กิจกรรมย่อย 3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารโปรแกรม 
การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย
เชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
Preschool Parenting Program : 
Triple-P 

   - 

0 504,000 0 0 504,000 

กิจกรรมย่อย 4) ติดตามการดำเนนิงานโปรแกรม 
การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย
เชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
ในโรงเรียนพระราชดำร ิ

   - 

0 1,229,000 0 0 1,229,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 5.3 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผูสู้งอายุ 
จังหวัดนราธิวาส 

3.13 1 สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

- 

1,180,000 1,127,000 1,180,000 1,127,000 4,614,000 

กิจกรรมย่อย 1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อฟื้นฟูความรู้
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
manager) 

   - 
395,000 0 395,000 0 790,000 

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาศักยภาพผูร้ับผิดชอบงานคลินิก
ผู้สูงอายุ ในการคดักรองและส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ีพบ
บ่อยในผู้สูงอาย ุ

   - 

45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 

กิจกรรมย่อย 3) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ 
(CM) เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ 

   - 

0 342,000 0 342,000 684,000 

กิจกรรมย่อย 4) มหกรรมชราธิวาส      - 675,000 675,000 675,000 675,000 2,700,000 
กิจกรรมย่อย 5) ประกวดผลงานดา้นการส่งเสรมิดูแล

สุขภาพผูสู้งอายุ   
   - 

65,000 65,000 65,000 65,000 260,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลัก 5.4 การสร้างสุขด้วยกีฬา 3.14 1 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 5,776,000 5,776,000 5,776,000 5,776,000 23,104,000 

กิจกรรมย่อย 1)  กิจกรรมการแขง่ขันกีฬาสัมพันธ์ 
จังหวัดนราธิวาส 

   - 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

กิจกรรมย่อย 2)  กิจกรรมแข่งขันชกมวยนราธิวาสไฟต ์    - 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 
กิจกรรมย่อย 3)  กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุ    - 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 
กิจกรรมย่อย 4)  กิจกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษา 

จังหวัดนราธิวาส 
   - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

กิจกรรมย่อย 5)  กิจกรรมฟุตบอลอคาเดมี่ฟุตบอลยุวชน
จังหวัดนราธิวาส 

   - 1,856,000 1,856,000 1,856,000 1,856,000 7,424,000 

กิจกรรมย่อย 6)  กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
และนันทนาการจังหวัดนราธิวาส 

   - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 

กิจกรรมหลัก 5.5  วิทย์สู่ชุมชน เพื่อสุขภาพคนทุกช่วงวัย 
 
 
 
 

3.14 1 ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษา
นราธิวาส 

- 

20,900,000 20,900,000 20,900,000 20,900,000 83,600,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะดา้นอาชีพ 
6. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ด้านอาชีพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน 

   - 

5,272,000 4,617,000 4,017,000 3,617,000 17,523,000 

กิจกรรมหลัก 6.1 พัฒนาเยาวชนก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

3.11 1 สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

- 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 7,200,000 

กิจกรรมย่อย 1) อบรมเชิงปฏิบัตกิารประกอบอากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) 

   - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 5,000,000 

กิจกรรมย่อย 2) อบรมปฏิบัติการ (สาธิตการใช้โดรนเพื่อ
การทำนา เช่น หว่านข้าว หว่าน ปุ๋ย 
พ่นสารชีวภาพ) (สาธิตใช้โดรนเพือ่ 
การพ่นยางพารา นาข้าว และอื่นๆ) 

   - 550,000 550,000 550,000 550,000 2,200,000 

กิจกรรมหลัก 6.2 “พ่อเมืองพบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด 

3.12 1 สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

- 655,000 500,000 400,000 300,000 1,855,000 

กิจกรรมย่อย 1) ขับเคลื่อนความรว่มมือสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
“พ่อเมืองพบชาวนรา” 

   - 365,000 300,000 200,000 100,000 965,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมย่อย 2) ขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศกึษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

   - 290,000 200,000 200,000 200,000 890,000 

กิจกรรมหลัก 6.3 การเพิ่มทักษะดา้นอาชีพแก่นักเรียน
นักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 

3.11 1 สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

- 817,000 817,000 817,000 817,000 3,268,000 

กิจกรรมย่อย 1) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทักษะด้านอาชีพ    - 641,000 641,000 641,000 641,000 2,564,000 
กิจกรรมย่อย 2) ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ    - 176,000 176,000 176,000 176,000 704,000 

กิจกรรมหลัก 6.4 การสร้าง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” 
(Innovation Plaster in Narathiwat) 

3.12 1 สำนักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดนราธิวาส 

- 2,000,000 1,500,000 1,000,000 700,000 5,200,000 

กิจกรรมย่อย 1) การค้นหาตัวตน/ความถนัด    - 500,000 0 0 0 500,000 
กิจกรรมย่อย 2) การพัฒนานวัตกรต้นแบบ    - 500,000 500,000 0 0 1,000,000 
กิจกรรมย่อย 3) การสร้างเครือข่ายนวัตกรต้นแบบ    - 300,000 300,000 300,000 0 900,000 
กิจกรรมย่อย 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Symposiam”    - 700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

งบประมาณของกระทรวง/กรม          
1. โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการดแูลสุขภาวะของคนทุกวัย

Science For Life 
3.13 2 ศูนย์

วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

นราธิวาส 

- 20,900,000 - - - 20,900,000 

2. โครงการเพิม่ศักยภาพเยาวชนนราธิวาส 3.11 2 สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 25 

นราธิวาส  
(อ.สุคิริน) 

 -   3,500,000  -   - -    3,500,000  

3. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการ
ตามผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลตน้ไทร (ระยะที่ 3) หมู่ที1่  
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

3.13 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

 - 24,000,000 -  -   - 24,000,000 

4. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลยี่งอ  
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

3.13 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

 - 20,000,000  - -   - 20,000,000 

5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนปาเสมสั หมู่ที่ 7ตำบลปาเสมัส 
อำเภอสไุหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

2.9 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 - 38,000,000 38,000,000  - -  76,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใต้ อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

2.9 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 - 20,000,000 20,000,000  - -  40,000,000 

7. โครงการพัฒนาเมืองและส่งเสริมคณุภาพชีวิตปาดีคอมเพล็กซ ์
(Padee complex) ตำบลปะลุรู อำเภอสไุหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 

2.9 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

 - 20,000,000  - -  -   

8. โครงการก่อสร้างโรงคัดแยก และกำจัดขยะมาตรฐานสากล  4.18 2 สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส  

 - 100,000,000   - -  -   100,000,000  

9. โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงพยาบาลมาตรฐานสากลนานาชาต ิ 4.13 2 สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส  

-  1,000,000,000 -  -  -  1,000,000,000 

10. โครงการ 1 ตำบล 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
มาตรฐานสากลนานาชาต ิ

4.13 2 สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส  

 -  500,000,000   - -  -  500,000,000  

11. โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

1.1 2 สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส 

- 10,040,100 10,040,100 10,040,100 10,040,100 40,160,400 

12. โครงการก่อสร้างจุดตรวจอัจฉริยะ (Smart Check Point) 6.20 2 ตำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส  

 - 50,000,000  10,000,000  -  - 60,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

13. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4022 หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ  
จังหวัดนราธิวาส 

3.13 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 16,000,000 - - - 16,000,000 

14. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณสระน้ำบ้านตามุง 
บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร  
จังหวัดนราธิวาส 

3.13 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 16,000,000 - - - 16,000,000 

15. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองหลังโรงเรียนตาดี
กา บ้านสะเตียร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบูกติ อำเภอเจาะไอร้อง 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000    32,000,000 

16. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์กูเล็ง หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 13 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

17. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบออก 
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 36,000,000 - - - 36,000,000 

18. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองสุไหงปาดี (จุดที่3)
หมู่ที ่6,11และ12 ตำบลสไุหงปาดี อำเภอสไุหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาสความยาว 590 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 23,200,000 - - - 23,200,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

19. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบรุี  
บ้านบือแนนากอ หมู่ที่ 6 บ้านตอหลัง หมู่ท่ี 1 และ 
บ้านคลองหงส์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรสีาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 40,000,000 - - - 40,000,000 

20. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ดาฮง  
บ้านดาฮง หมู่ที่ 4  ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร  
จังหวัดนราธิวาส  ความยาว 300 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 12,000,000 - - - 12,000,000 

21. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ปากอ  
บ้านดาฮง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 300 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 12,000,000 - - - 12,000,000 

22. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์ปาเกาะห์  
หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรสีาคร จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 150  เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 6,000,000 - - - 6,000,000 

23. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบรุี  
พร้อมถนน คสล. ชุมชนตลาดซากอ-ชุมชนดูซงค์มาแจ  
หมู่ที่ 1,2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 500  เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 23,000,000 - - - 23,000,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

24. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจะ๊  
หมู่ที่ 7 ตำบลศรสีาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 1,000  เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

25. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านไอร์แยง2  
บ้านละโอ หมุ่ที่ 2 ตำบลศรบีรรพต อำเภอศรสีาคร  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

26. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองดา้นหลังมสัยิด 
บ้านไอร์กือเนาะ หมุ่ที่ 5 ตำบลศรบีรรพต อำเภอศรสีาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

27. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านลูโบะ๊ยือริง 
บ้านไอร์กือเนาะ หมุ่ที่ 5 ตำบลศรบีรรพต อำเภอศรสีาคร 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

28. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่ง 
ริมคลองบ้านตะเคยีนต้นเดียว บ้านไอร์ตุย หมุ่ที่ 1  
ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

29. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านยากาบองอ 
บ้านตืองอ หมุ่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรสีาคร  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

30. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยอาโต๊ะ 
บ้านตือมายู หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวณั อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 32,000,000 - - - 32,000,000 

31. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยอาโต๊ะ  
บ้านตอแล หมู่ที่ 6 ตำบลเอราวณั อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 700 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 16,800,000 - - - 16,800,000 

32. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองกำปงตีงา  
บ้านจาแบดูวอ หมู่ที่ 5 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 24,000,000 - - - 24,000,000 

33. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบูเกะ๊ยารง 
(ต่อเนื่อง) บริเวณบ้านบูเกะ๊ยารง หมู่ท่ี 1 ตำบลแว้ง  
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 800 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 19,200,000 - - - 19,200,000 

34. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองชุมชนยะกัง   
หมู่ที่ 7 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 300 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 28,800,000 - - - 28,800,000 

35. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง  
บ้านทุเรียนนก  หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 800 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 76,800,000 - - - 76,800,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

36. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์สะเตง   
หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ความยาว 650 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 23,400,000 - - - 23,400,000 

37. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านสันตสิุข  
หมู่ที่ 1 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 1,000 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 40,000,000 - - - 40,000,000 

38. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยกูยิ บ้านกยูิ  
หมู่ที่ 4 ตำบลรม่ไทร อำเภอสุคริิน จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 100 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 3,600,000 - - - 3,600,000 

39. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยยาเดะ๊  
บ้านยาเดะ๊  หมู่ท่ี 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคริิน  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 450 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 25,200,000 - - - 25,200,000 

40. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองอัยโว  
บริเวณบาลาเซาะห์ปะดอแอ หมู่ที ่2 ตำบลมาโมง  
อำเภอสุคริิน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 9,600,000 - - - 9,600,000 

41. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองไอร์กาบู บรเิวณ
โรงเรียนนคิมพัฒนา7 บ้านสว.นอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคริิน 
อำเภอสุคริิน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 19,200,000 - - - 19,200,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  208  

 

บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

42. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองต้นนำ้สายบรุี  
หมู่ที่ 4 ตำบลสคุิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 270 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 15,120,000 - - - 15,120,000 

43. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองลูโบะบตูา  หมู่ที่ 1 
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 750 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 27,000,000 - - - 27,000,000 

44. โครงการก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมทะเลบ้านคลองตัน- 
บ้านคลองเลย หมู่ที่ 4,7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1,650 เมตร 

5.19 2 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง

จังหวัดนราธิวาส 

- 52,800,000 - - - 52,800,000 

45. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนเมืองนราธิวาส ระยะที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- 104,000,000 104,000,000 - - 208,000,000 

46. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- 80,000,000 80,000,000 - - 160,000,000 

47. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- 128,000,000 128,000,000 - - 256,000,000 

48. โครงการก่อสร้างระบบน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นท่ี
ชุมชนสุไหงโก-ลก ระยะที่ 3 บ้านปาดังยอ ตำบลมูโนะ 
อำเภอสไุหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

- 22,800,000 22,800,000 - - 45,600,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

49. โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าในครัวเรือนที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ 5.18 2 สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

 -  -  - 4,335,000 -  4,335,000  

50. โครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดบัตำบลและวิสาหกิจชุมชน 

5.8 2 สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

 - 300,000 300,000 300,000 300,000 900,000 

51. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 5.18 2 สำนักงาน
พลังงาน 

จังหวัดนราธิวาส 

 - 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 

52. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          
กิจกรรมหลักท่ี 1 ซ่อมแซมโครงการชลประทานอัน

เนื่องมาจากพระราชดำรติามข้อเสนอของเกษตรกรในเขต 
จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ซ่อมแซมอ่างเกบ็น้ำเพื่อการประมงหมู่บ้าน
ศิลปาชีพนิคมฯสุคิริน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 1,050,000  -  -  - 1,050,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านบาโงกูโบ อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ  
พื้นที่ 500 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 2,000,000  -  -  - 2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการจดัหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านเจาะเกาะ  
ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนท่ี 151 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 2,000,000  -  -  - 2,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ฝายไอร์บาลอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ท่อส่งน้ำความยาว
รวม 6,200 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน  - 4,500,000  -  -  - 4,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี  6 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านธนูศลิป์ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 5,500,000  -  -  - 5,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ปรับปรุงระบบสง่น้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 18,000,000  -  -  - 18,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบา้นสะแนะ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.10-0.15 เมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร 

5.19 2 กรมชลประทาน - 10,300,000 - - - 10,300,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ฝายตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 3,500,000  -  -  - 3,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 10 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านกาเยาะมาตี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 2.00x2.00 
ม.2 แถว จำนวน 1 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวรวม  
1,200 เมตร 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 22,000,000  -  -  - 22,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11 ปรับปรุงหนองน้ำบ้านลูกเขาระยะที่ 2 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 10,000,000  -  -  - 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 12 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านกาหลง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 15,000,000  -  -  - 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบ
โครงการฝายปะลุรู 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 6,550,000  -  -  - 6,550,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบ
โครงการฝายคลองแบแก อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 5,000,000 4,000,000     9,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบฝายคลองกูตง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 586 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน - 10,000,000 - - - 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 5,000,000  -  -  - 5,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 17 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านตลิ่งสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 1,600 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน  - 3,500,000  -  -  - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 18 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสรมิฝาย
บ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ้ืนท่ีรับประโยชน์  
100 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 15,000,000  -  -  - 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 19 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการฝายไอร์กูบู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 1,170 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน  - 3,000,000  -  -  - 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 20 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านแหลมทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 8 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน 
จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 3,000,000  -  -  - 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 21 ซ่อมเปลีย่นเครื่องกรองน้ำโครงการจดัหา
น้ำช่วยเหลือโรงเรียนจรรยาอิสลาม อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 300,000  -  -  - 300,000 

กิจกรรมหลักท่ี 22 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการฝายบ้านแหลมทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - 3,000,000 - - 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 23 ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลยั
เกษตรกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,000,000  -  - 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 24 ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการฝายอูยิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
พื้นที่รับประโยชน์ 1,230 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 10,000,000  -  - 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 25 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายผันน้ำเสรมิฝาย
บ้านสายบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุงถังเก็บน้ำ
จำนวน 2 แห่ง 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 15,000,000  -  - 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 26 ซ่อมแซมโครงการ ทรบ.บึงกระทุง  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส  
ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 4,000,000  -  - 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 27 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 1,500,000 -  1,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 28 ซ่อมแซมหินกอ่ คันดิน และเอ็น คสล. 
ฝายบ้านไอบาตู อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - -  2,000,000 2,000,000 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 29 ซ่อมเสริมอาคารป้องกันการกัดเซาะ 
เขื่อนดินอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านศลิปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  
ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - - 13,000,000 -  13,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 30 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการฝายไอปาโจ 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 2,000,000 2,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 31 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสาเลาะ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - -  5,500,000 5,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 32 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2,230 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 15,000,000 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 33 ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 4,000,000 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 34 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 7,000,000 7,000,000 

53. โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการน้ำชลประทาน            
กิจกรรมหลักท่ี 1 บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายใหญ่  

พื้นที่รับประโยชน์ 94,000 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 
5.19 2 กรมชลประทาน - 594,900 594,900 594,900 594,900 2,379,600 

กิจกรรมหลักท่ี 2 บำรุงรักษาคลองระบายน้ำสายซอย  
พื้นที่รับประโยชน์ 94,000 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 629,300 629,300 629,300 629,300 2,517,200 

กิจกรรมหลักท่ี 3 บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์  
140,000 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 1,131,400 1,131,400 1,131,400 1,131,400 4,525,600 

กิจกรรมหลักท่ี 4 บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่รับประโยชน์  
375 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 1,132,800 1,132,800 1,132,800 1,132,800 4,531,200 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ซ่อมแซมบำรุงรกัษาระบบชลประทาน ตาม
ข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ 
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6 ซ่อมแซมบำรุงรกัษาระบบชลประทาน 
โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ทำนบซองช่ัวคราว คลองระบายน้ำ 
พรุบาเจาะสายที่ 2, สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ทำนบซองช่ัวคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา  
ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น 

5.19 2 กรมชลประทาน - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 กำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำพรุบาเจาะ 
สายที่ 2 โดยแรงคน ปริมาณ 220 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 480,000 480,000 480,000 480,000 1,920,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10 กำจัดวัชพืชอ่างฯโคกยาง โดยแรงคน 
ปริมาณ 203 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11 กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำพรุบาเจาะ
สายที่ 3 โดยแรงคน ปริมาณ 240 ไร่ โครงการชลประทาน
นราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 517,000 517,000 517,000 517,000 2,068,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 12 กำจัดวัชพืชอ่างฯวิทยาลัยเกษตรกรรม 
โดยแรงคน ปริมาณ 74 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 335,700 352,500 370,100 370,100 1,428,400 

กิจกรรมหลักท่ี 13 กำจัดวัชพืชคลองผันน้ำ โดยแรงคน 
ปริมาณ 56 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 181,500 181,500 181,500 181,500 726,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14 ถนนลาดยางภายในหัวงาน ปตร. ไมแ้ก่น
โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 5,000,000 -  -  -  5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 ขุดลอกคลองโคกเคียน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ปริมาณดิน 115,800 ลบ.ม. 

5.19 2 กรมชลประทาน - 4,500,000  - -  -  4,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16 ขุดลอกสระเกบ็น้ำ ฟาร์มตัวอย่าง 
ตามพระราชดำริ(บ้านโคกโก) ปรมิาณดิน 90,100 ลบ.ม.  

5.19 2 กรมชลประทาน  - 3,500,000 -   -  - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 17 ซ่อมเปลีย่นท่อส่งน้ำโครงการจัดหานำ้
ช่วยเหลือโรงเรียนหัวเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  - 200,000  -  -  - 200,000 

กิจกรรมหลักท่ี 18 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองกาแป  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สายที่ 2 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 2,000,000  -  -  - 2,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 19 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจา้งเหมาคลอง
ระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 (สายเก่า) โครงการพรุบาเจาะ- 
ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทาน
นราธิวาส ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 14,446,000  - -  14,446,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 20 ขุดลอกคลองโดยรถขุดจา้งเหมา 
คลองผันน้ำ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส 
ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 4,000,000  -  - 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 21 ปรับปรุงถนนลาดยางและระบบระบายน้ำ 
โครงการจดัหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 15,000,000 -  15,000,000 

54. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน            
กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับปรุงระบบสง่น้ำพร้อมอาคารประกอบ

โครงการฝายบ้านน้ำหอม 
5.19 2 กรมชลประทาน - 6,000,000  -  - -  6,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงระบบสง่น้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายคลองกาแป 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 30,928,000  -  - 30,928,000 

กิจกรรมหลักท่ี 3 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการทรบ.บ้านโนนสมบูรณ ์

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 2,000,000 -   - 2,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ปรับปรุงระบบสง่น้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ความยาว 5,768 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 4,000,000  -  - 4,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการจดัหาน้ำช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรบ้านฮูแตมาแจ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,000,000  -  - 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 6 ปรับปรุงระบบสง่น้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายบ้านธนูศลิป์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 5,500,000  -  - 5,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ปรับปรุงฝายคลองไอร์ปาโจ 2  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,500,000  -  - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ปรับปรุงระบบสง่น้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการจดัหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์วอและบ้านสันตสิุข 2 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - -  7,200,000 -  7,200,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
โครงการฝายกะลูบ ี

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 5,000,000  - 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10 ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการจัดหานำ้
ช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์จือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ช่วงที่ 2 ท่อส่งน้ำความยาวรวม 7,000 เมตร  

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 15,000,000  - 15,000,000 

55. โครงการจดัหาแหล่งน้ำและเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน          
กิจกรรมหลักท่ี 1 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ

ฝายบ้านกาเต๊าะ 
5.19 2 กรมชลประทาน  - 9,000,000  - 15,000,000  - 24,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ทรบ.ไอลือเมาะ 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 5,000,000 5,000,000  -  - 10,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 3 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ฝายตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,650,000  -  - 3,650,000 

กิจกรรมหลักท่ี 4 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ฝายโต๊ะเด็ง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - 3,500,000 - - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านกาหนั๊วะ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,500,000  -  - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
ฝายรือเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,000,000  -  - 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำเสรมิให้ฝายคลองน้ำใส 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 15,000,000  -  - 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
อ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมปา่ไผ่ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 4,500,000  -  - 4,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างบา้นโคกไร่ใหญ่ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 5,000,000  -  - 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านปะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 15,000,000  -  - 15,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 11 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำให้ฟารม์ตัวอย่างบ้านโคกโก 

5.19 2 กรมชลประทาน - - 3,500,000 - - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 12 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านกูจิงรือปะ๊ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 8,000,000  -  - 8,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านยะออ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 3,000,000  -  - 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำให้โรงเรียนบา้นปาหนัน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 12,000,000  -  - 12,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายไอบือตง 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 15,000,000  -  - 15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายโคกกามา 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 7,000,000  -  - 7,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 17 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านสุแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 5,000,000  -  - 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 18 โครงการจดัหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอยา่ง 
ในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - 3,000,000 - - 3,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 19 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านตะปอเยาะ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 13,000,000  -  - 13,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 20 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านบาโงมาแย 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 12,500,000  -  - 12,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 21 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านดอเฮะ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 12,500,000  -  - 12,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 22 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านจือแร 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 12,500,000  -  - 12,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 23 แก้มลิงบาโงสะโตพร้อมอาคารประกอบ 
ความจุ 58,000 ลูกบาศก์เมตร 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 12,000,000  -  - 12,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 24 แก้มลิงฟาร์มตวัอย่างบ้านไอร์บือแต  
(จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านไอร์บือแต) ความจุ 22,000 ลบ.ม. 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 12,000,000  -  - 12,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 25 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
โรงเรียนบ้านสเุป๊ะ พ้ืนท่ีชลประทาน 150 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน - - 7,500,000 -  -  7,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 26 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านอัยจาดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริปรับปรุงระบบ 
ส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านอัยจาดา  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 6,450,000  - 6,450,000 

กิจกรรมหลักท่ี 27 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 22,570,000  - 22,570,000 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  222  

 

บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 28 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านบือแจง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 4,240,000  - 4,240,000 

กิจกรรมหลักท่ี 29 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายปรินยอ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 9,708,000  - 9,708,000 

กิจกรรมหลักท่ี 30 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายกองบังคับการตำรวจภูธร 12 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 11,260,000  - 11,260,000 

กิจกรรมหลักท่ี 31 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านบาลุกาสะนอ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 4,500,000  - 4,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 32 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายเมาะอีเสาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - - 10,000,000 - 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 33 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านอาแนโตะ๊อีแต อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ช่วงที่ 2 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 4,000,000 4,000,000 8,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 34 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านกาเด็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 5,000,000 5,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 35 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ
ฝายบ้านทุ่งคา อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 10,000,000 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 36 ระบบส่งน้ำพรอ้มอาคารประกอบโครงการ 
ทรบ.คลองกูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 3,000,000 3,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 37 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านกูวา ขนาด 0.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง 
พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 1,200 เมตร พ้ืนท่ีชลประทาน  
600 ไร่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 12,500,000 12,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 38 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำปะ
ออ ขนาด 0.20 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อม
ระบบส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร ่

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  -  - 15,000,000 15,000,000 

56. โครงการก่อสร้างรั้วชายแดนและรัว้เขตป่า ฯลฯ เพื่อการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

5.19 2 เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าฮาลา-

บาลา  
(อ.สุคิริน) 

-    25,184,600   25,184,600   25,184,600   25,184,600  100,738,400  

57. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ          
กิจกรรมหลักท่ี 1 คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำพรุบาเจาะ 

สายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ 
5.19 2 กรมชลประทาน - 50,000,000 - - - 50,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2 ดาดคลองผันน้ำ ระยะที่ 1 5.19 2 กรมชลประทาน  - 50,000,000  -  -  - 50,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 3 คลองระบายน้ำบาโงสาย 4 พร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไมแ้ก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ท่อลอดถนน 2- 0.80 ม. จำนวน 2 แห่ง  
ท่อลอดถนน 2.00x2.00 จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกคลอง 
ความยาว 2.60 กม. 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 2,500,000  -  -  - 2,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 4 คลองบ้านทุเรียนนกพร้อมอาคารประกอบ 
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ  
ท่อลอดถนน 2- 0.80 ม. จำนวน 2 แห่ง ท่อลอดถนน 2.00x2.00 
จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกคลองความยาว 7.00 กม. 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 7,500,000  -  -  - 7,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 5 ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำ
ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต  
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  - 3,500,000 -  -   - 3,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6 ขุดขยายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (บาเระ) 
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 29,500,000  - -  29,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 7 ปรับปรุงท่อระบายน้ำปลายคลองน้ำดำ 
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 11,000,000 -  10,500,000 21,500,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 8 ท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ 
พรุบาเจาะสาย 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - - 22,500,000 - - 22,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 9 ท่อระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ 
พรุบาเจาะสาย 4 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 20,000,000  -  - 20,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10 โครงการป้องกนัและบรรเทาอุทกภัย 
ศูนย์ราชการ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 17,874,000  -  - 17,874,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11 ซ่อมแซมบานประตรูะบายนำ้  
ปตร.ปากคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ และ  
ปตร.ปลายคลองระบายนำ้ พรุบาเจาะสายใหญ่  
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน, บาเระใต้  
อำเภอเมือง, บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 2,500,000  -  - 2,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 12 คันคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
คลองยะกังพร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส 
ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 17,000,000  -  - 17,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 

งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

กิจกรรมหลักท่ี 13 ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองเขาจอม
พร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 10,000,000  -  - 10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14 ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ
ภายในฟาร์มตัวอย่างบ้านสะแนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  - 10,300,000  -  - 10,300,000 

กิจกรรมหลักท่ี 15 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองยะกัง  
(ประตูระบายน้ำคลองยะกัง) และเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ 
พรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน - -  - 279,000,00
0 

 - 279,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16 ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองน้ำดำ 
พร้อมอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น  
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - 20,000,000  - 20,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 17 ระบบระบายนำ้ โครงการจดัหาน้ำ
สนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ 

5.19 2 กรมชลประทาน  -  -  - -  7,000,000 7,000,000 

58. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2.5 2 สำนักงาน 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 
จังหวัดนราธิวาส 

- 3,868,200 3,868,200 3,868,200 3,868,200 15,472,800 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายมสัยิดลาแล –      
แฆและ หมู่ที่ 1,2 

5.19 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

ปูโยะ 

- 9,838,100 - - - 9,838,100 

2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโต๊ะเวาะตก – 
โต๊ะเวาะ หมู่ที่ 2,3 

5.19 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

ปูโยะ 

- 9,841,900 - - - 9,841,900 

3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายลาแล – ปูโยะ  
หมู่ที่ 1,2 

5.19 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

ปูโยะ 

- 9,487,100 - - - 9,487,100 

4. โครงการปรับปรุงสระน้ำบา้นปิเหล็ง หมู่ที่ 6  
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

5.19 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

- 10,000,000 - - - 10,000,000 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนสายจูโว๊ะ- 
ประตรูะบายนำ้บ้านจูโวะ๊ ( ภายในหมู่บ้าน ) 

2.7 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

- 3,000,000 - - - 3,000,000 

6. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพรอ้มลงกินคลุก 
ถนนสาย สวนปาล์มทั้งหมด 

2.7 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

- 12,240,000 - - - 12,240,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังพร้อมลงหินคลุก 
ถนนสายสวนยาง 

2.7 3 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

มะรือโบออก 

- 3,300,000 - - - 3,300,000 

8. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 2 บ้านฮูลูปาเร๊ะ 
หมู่ที่ 1  ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 

9. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 1 บ้านร่อน  
หมู่ที่ 2  ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 

10. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 2 บ้านร่อน  
หมู่ที่ 2  ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 

11. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 1 บ้านบูเก๊ะบูแย 
หมู่ที่ 11 ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 

12. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 2 บ้านบูเก๊ะบูแย 
หมู่ที่ 11 ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 3 บ้านบูเก๊ะบูแย 
หมู่ที่ 11 ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 

14. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 4 บ้านบูเก๊ะบูแย 
หมู่ที่ 11 ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 8,435,000 - - - 8,435,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

15. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำปอ้งกันอุทกภัยน้ำท่วม 
บ้านบองอ หมู่ที่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 1,231,700 - - - 1,231,700 

16. โครงการก่อสร้างเรียงคันหินป้องกันตลิ่งพัง  
คลองบูเก๊ะสามี (ช่วงที่ 2) ชุมชนโรงเรียนดารสุลาม  
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 9,800,000 - - - 9,800,000 

17. โครงการก่อสร้างผนังเรียงคันหินปอ้งกันตลิ่งพัง  
คลองบูเก๊ะสามี (ช่วงที่ 3) ชุมชนโรงเรียนดารสุลาม  
ตำบลตันหยงมสั อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

5.19 3 อำเภอระแงะ - 9,800,000 - - - 9,800,000 

18. โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต พิชิตใจกลุ่มคนเปราะบาง 4.17 3 อำเภอระแงะ  - 52,000  -  - -  52,000 

19. โครงการฝึกอาชีพทำกระเป๋าผ้า ตำบลมะรือโบตก  
อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

2.8 3 อำเภอระแงะ  -  - - 50,000 -  50,000  

20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี นธ.ถ 1 – 0020 สายบ้านจะแนะ  
ต.จะแนะ - บ้านริแง  ต.ผดุงมาตร  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร   

2.7 3 กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

- 13,000,000 - - - 13,000,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี นธ.ถ 1-0010 สายบ้านบลูกายานิง  
ต.ร่มไทร – บ้านทรงคีรี - ไอร์ยาม ู ต.เกียร์  อ.สุคริิน   
จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 5,040 เมตร  

2.7 3 กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

 
 

- 18,800,000 - - - 18,800,000 

22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคนกรีต นธ.ถ 1 -0027 สายคลองหงส์   
ต.ตะมะยูง - ตะโล๊ะ ต.ซากอ  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

2.7 3 กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

 
 

- 13,767,000 - - - 13,767,000 

23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีพร้อมขยายไหล่ทาง นธ.ถ 1-0041 
สายภายในสนามกีฬา อบจ.นราธวิาส ต.โคกเคียน   
อ.เมือง  จ.นราธิวาส ขนาดผิวจราจร กว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 310 

2.7 3 กองช่าง  
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

 
 
 

- 3,737,000 - - - 3,737,000 
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บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ 

แผนงาน/โครงการสำคัญ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ(X)/แผน
แม่บทฯ(Y) 

แหล่ง 
งปม. 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 

งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน          

- ไมม่ี - - - - - - - - - - 
รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพัฒนาที่ 2) - 410,069,800 410,057,800 407,777,800 407,324,800 1,635,234,200 

รวมงบของกระทรวง กรม (ประเด็นการพัฒนาที่ 2) - 3,332,165,500 899,860,300 503,142,900 155,879,900 4,870,748,600 

รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาที่ 2) - 186,939,800 0 50,000 0 186,989,800 

รวมงบของภาคเอกชน/ชุมชน (ประเด็นการพัฒนาที่ 2) - 0 0 0 0 0 

รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 2  3,929,175,100 1,309,918,100 910,970,700 563,204,700 6,692,972,600 
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สรุปงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(งบจงัหวัด) 

      

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
จำนวน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-70 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้

ภาคประชาชนยั่งยืน 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบรหิาร

จัดการผลผลติภาคเกษตร 
2 โครงการ 
13 กิจกรรม 

- 74,124,000 74,099,000 74,574,000 74,099,000 296,896,000 

แผนงานท่ี 2 การยกระดบัศักยภาพและเสริมสร้าง 
ความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

2 โครงการ 
13 กิจกรรม - 68,325,000 108,325,000 108,325,000 108,325,000 385,300,000 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริม
การค้า การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรม
เพิ่มมูลค่าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 
2 กิจกรรม - 1,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 12,800,000 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสนัติ
สุขที่ย่ังยืน 

แผนงานท่ี 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา
และพัฒนาพ้ืนท่ี เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกิดความมั่นคงและสันติสุข 

2 โครงการ 
10 กิจกรรม - 73,061,800 73,061,800 73,061,800 73,061,800 292,251,200 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 

2 โครงการ 
16 กิจกรรม - 302,358,000 302,358,000 302,358,000 302,358,000 1,209,432,000  
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
จำนวน
โครงการ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-70 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 1 โครงการ 

5 กิจกรรม - 29,378,000 30,021,000 28,341,000 28,288,000 116,028,000 

แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะด้านอาชีพ 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม - 5,272,000 4,617,000 4,017,000 3,617,000 17,523,000 

รวม 
11 โครงการ 
63 กิจกรรม 

- 554,218,800 596,181,800 594,376,800 593,448,800 2,330,230,200 

งบบริหารจัดการของจังหวัด  - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 45,000,000 

รวมทั้งหมด  - 563,218,800 605,181,800 603,376,800 602,448,800 2,375,230,200 
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สรุปงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570 

รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพฒันาที่ 1) - 144,149,000 186,124,000 186,599,000 186,124,000 702,996,000 

รวมงบของกระทรวง กรม (ประเดน็การพัฒนาท่ี 1) - 161,168,200 100,000,000 100,000,000 100,000,000 461,168,200 

รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาท่ี 1) -  0 439,400 0 0 439,400 

รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 1 - 305,317,200 286,563,400 286,599,000 286,124,000 1,164,603,600 

รวมงบของจังหวัด (ประเด็นการพฒันาที่ 2) - 410,069,800 410,057,800 407,777,800 407,324,800 1,635,230,200 

รวมงบของกระทรวง กรม (ประเดน็การพัฒนาท่ี 2) - 3,332,165,500 899,860,300 503,142,900 155,879,900 4,891,048,600 

รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเด็นการพัฒนาท่ี 2) - 186,939,800 0 50,000 0 186,989,800 

รวมงบประมาณประเด็นการพัฒนาที่ 2 - 3,929,175,100 1,309,918,100 910,970,700 563,204,700 6,713,268,600 

รวมงบประมาณ - 4,234,492,300 1,596,481,500 1,197,569,700 849,328,700 7,877,872,200 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  1.พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

สินค้าเกษตร 
2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิต 

ภาคเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา      พัฒนาภาคการผลิต ทั ้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม และท่องเที ่ยว ให้สามารถเชื ่อมโยงและมี
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องและสอดรับกันตามหลัก
ของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
     พัฒนาการสร้างสรรค์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื ่อเพ่ิม
มูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นนวัตกรรม
และอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
กำหนดยุทธศาสตร์   การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน โดยใน
ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 ยุ ทธศาสตร ์ด ้านการสร ้ าง
ความสามารถทางการแข่งขัน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก โดยในประเด็น 1 การเกษตร
สร้างมูลค่า เน้นเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น ส่งเสริมการนำ 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นผลิตภัณฑ์
การเกษตร การเกษตรปลอดภัยเป็นการให้ความรู้ สนับสนุน
กลไกตลาด เปลี ่ยนผ่านสู ่เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ  
เป ็นการสร ้างผล ิตภ ัณฑ์ม ูลค ่าส ูงจากฐานเกษตรกรรม  
ฐานทรัพยากรชีวภาพ เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์
และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม และเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ภาคเกษตรเป็น
ภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดนราธิวาส เนื่องจาก
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หัวข้อ รายละเอียด 
พื ้นที ่ส ่วนใหญ่ย ังเป ็นพ ื ้นท ี ่การเกษตรเป ็นหลัก และ 
ภาคเกษตรมีการจ้างงานถึงร้อยละ 43 ของการจ้างงานรวม 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
2. เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  
ผู้ประกอบการภาคการเกษตร 
3. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร   
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. เกษตรกร  และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้  
ร้อยละ 100 
2. เกษตรกรร้อยละ 80 ที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5  
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเกษตรกรสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ
การผลิตเชิงธุรกิจได้ 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ดำเนินการในพ้ืนที่ 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปน้ำผึ้งชันโรง เพื่อเสริม
รายได้ให้ชาวสวน (สวนปาล์มน้ำมัน สวนไม้ผล และ 
สวนไม้ยืนต้นอ่ืนๆ) 

งบประมาณ 1,592,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ (อ้อย 
แตงโม ข้าวโพดหวาน) 

งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิดแบบครบวงจร 

งบประมาณ ปี 2567 = 967,000 บาท 
ปี 2568 = 492,000 บาท 
ปี 2569 = 967,000 บาท 
ปี 2570 = 492,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 แหล่งอาหารและโปรตีนด้านปศุสัตว์ 
งบประมาณ 12,133,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำบูดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ 450,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงานในภาค
การเกษตร 

งบประมาณ 2,011,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำขยายผลการทำนาขั้นบันได 
และพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่แปลงนาขั้นบันไดจังหวัด
นราธิวาส 

งบประมาณ 2,528,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงพ้ืนที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน
(สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการตากใบโมเดล) 

งบประมาณ 23,946,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  238  

 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาคุณภาพดินด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

งบประมาณ 3,342,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8. กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
งบประมาณ 8,240,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  227,436,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) 1. เกษตรกร  และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ 

ในการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์  และการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร  ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
2. เกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
3. กลุ่มเกษตรกรสามารถต่อยอดสร้างอาชีพการผลิต 
เชิงธุรกิจได้ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชน/เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
รวม 13 อำเภอ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. สร้างมูลค่าเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ   
(อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 
ของจังหวัดนราธิวาส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี) 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  1.พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 2. โครงการพัฒนาระบบตลาด เชื่อมโยงตลาดสินค้าและ

บริการสู่ตลาดโลก และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส  
สู่เศรษฐกิจฐานราก 

2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริหารจัดการผลผลิต 
ภาคเกษตร 

3. แนวทางการพัฒนา      พัฒนาภาคการผลิต ทั ้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม และท่องเที ่ยว ให้สามารถเชื ่อมโยงและมี
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องและสอดรับกันตามหลัก
ของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
     พัฒนาการสร้างสรรค์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื ่อเพ่ิม
มูลค่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นนวัตกรรม
และอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล      ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กำหนด
ยุทธศาสตร์   การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน โดยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขัน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
5 ประเด ็นหลัก โดยในประเด ็นที ่  5 พัฒนาเศรษฐกิจ 
บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 16 เศรษฐกิจฐานราก  ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
     การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 
ของไทย เป็น 1 ใน 12 ด้าน ของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ในการบร ิหาราชการแผ ่นด ิน โดยให ้ความสำค ัญกับ 
การผลักดันให้ผู ้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่สามารถ 
เข้าส ู ่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ ้น  ซึ ่งเป็นกลไกสำคัญใน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การพัฒนาประเทศมีบทบาทความสำคัญต่อการกระตุ้น 
ให ้ เ ศรษฐก ิ จ เต ิ บ โต   โดยการส ่ ง เสร ิ มและพ ัฒนา
ผู ้ประกอบการให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ  สร้างสรรค์เพ่ิม
ขีดความสามารถผู ้ประกอบการมีความเข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ อย่าง
จริงจัง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการใน 
จังหวัดนราธิวาส มีความรู้และทักษะในด้านการตลาดและ
การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและรูปแบบที่หลากหลาย 
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและแรงงาน 
ในการฝึกอาชีพและการทำธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับชุมชน  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูรายได้จากกิจกรรมการผลิต
สินค้าชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 
3.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ สร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจและเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่
ผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจฐานราก 

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 
และข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า  
25 ผลิตภัณฑ์/ปี 
2.รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ 
กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนกว่าช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10/ปี 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ดำเนินการในพ้ืนที่ 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ และส่งเสริม
การค้าจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานราก 

งบประมาณ 9,249,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน 
งบประมาณ 2,018,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ 6,098,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  69,460,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) 1. สินค้า ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาส ได้รับการพัฒนา

กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีศักยภาพในการทำการตลาดได้สูงขึ้น 
2.การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภูมิภาคตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคง 
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการเป้าหมาย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ให้ทั้งในประเทศ
และประเทศเพ่ือนบ้านได้รู้จักและคุ้นเคยสินค้าของ 
จังหวัดนราธิวาสมากข้ึน   
2. สร้างการจ้างงาน อาชีพ และมีรายได้เพ่ิมขึ้นของสมาชิก
กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  SME  ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเพ่ิม
โอกาสในการจ้างงานที่มั่นคง ตลอดจนช่วยสร้างรายได้ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  1.พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 3. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ กิจกรรม  

สถานที่ท่องเที่ยว  และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
รองรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก 

2. ช่ือแผนงาน การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทางธรรมชาติ  อาหารและ
วัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย  โดยใช้ศักยภาพของชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล      จังหวัดนราธิวาส มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว 
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแต่ละเมือง
และอีกมากมาย ซ ึ ่งทำให ้ม ีน ักท่องเท ี ่ยวชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที ่ยวชาวมาเลเซีย 
ส ิงคโปร ์  และอ ินโดน ี เซ ีย เด ินทาง  เข ้ามาท ่องเท ี ่ยว 
เป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำรายได้
เข้าส ู ่ประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั ้งการท่องเที ่ยวของ
นราธิวาสมีจำนวนผู้เยี ่ยมเยือนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื ่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายได้จาก 
การท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันทุกปี ส่งผลให้
ธุรกิจการท่องเที ่ยวจังหวัดนราธิวาสมีโอกาสที ่จะเติบโต 
อย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่เมื่อสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  ทำให้
จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง จาก
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดนราธิวาส 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    ประกอบกับในระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจ 
ฐานราก ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชน 
เกิดการรวมกลุ ่มเพื ่อผลิตสินค้าจากฐานทรัพยากร และ 
ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เกิดเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ออกจำหน่ายทั้งภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล 
อำเภอ หร ือภายในจังหว ัด สามารถสร ้างรายได ้ เสริม 
ให ้แก ่สมาช ิกและคนในครอบคร ัว ขณะเด ียวก ันก ็มี  
กลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้องค์ความรู ้ต่างๆ จนสามารถมีศักยภาพในการเป็น
ผลิตภัณฑ์เด่นที่สามารถส่งจำหน่ายไปยังต่างจังหวัด และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถยกระดับจากอาชีพเสริม
เป็นอาชีพหลักที่ทำรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีว ิตของคนในจังหว ัดได ้ด ีข ึ ้น โดยในปัจจ ุบัน 
จังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 
843 ราย ผลิตภัณฑ์ 1,540 รายการ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่คนในจังหวัดกว่า 2,013.64 ล้านบาทต่อปี 
    จ ังหวัดนราธิวาส  มุ ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ 
กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว  ที่มีความหลากหลายให้สามารถ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว  
กิจกรรม  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลิตภัณฑ์ OTOP  
เพ่ือการท่องเที่ยว  ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ
ของตลาดการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสร้างการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
บุคลากร  และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว  จนสร้างรายได้ 
ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3. เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูรายได้จากกิจกรรมการผลิตสินค้า
ชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ 
กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  244  

 

หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 2,969,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น (Story Teller) 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

งบประมาณ 1,030,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ 4,500,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีจังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 1,314,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีจังหวัดนราธิวาสกระตุ้น 
การท่องเที่ยว 

งบประมาณ 4,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ 3,500,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาอนุรักษ์ผีเสื้อเทือกเขาบูโด เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
งบประมาณ 414,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 ก่อสร้างร้านค้าศูนย์อาหาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หาดนราทัศน ์

งบประมาณ 17,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 ก่อสร้างวงเวียน ประติมากรรมกลางแจ้ง พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณหาดนราทัศน์ 

งบประมาณ 10,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 ก่อสร้างหอคอย/จุดชมวิว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
หาดนราทัศน ์

งบประมาณ 9,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 ก่อสร้างผนังกันดินรอบสระน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหาดนราทัศน์ 

งบประมาณ 40,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  246  

 

หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  326,908,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) 1. แหล่งท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว  กิจกรรม  ผลิตภัณฑ์

ชุมชน  ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว  ได้รับ 
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ตรงตามความต้องการของ 
ตลาดท่องเที่ยว   
2. บุคลากร  และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ 
กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนกว่าช่วงเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. สินค้า ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาส ได้รับการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีศักยภาพในการทำการตลาดได้สูงขึ้น 
2. เกิดการจ้างงาน เกิดอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึนของสมาชิก
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  1.พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 4. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้

เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาส 
2. ช่ือแผนงาน การยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ทางธรรมชาติ  อาหารและ

วัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย  โดยใช้ศักยภาพของชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล      จังหวัดนราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งใน 

เชิงนิเวศ  ทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
และวิถีชุมชน  จากสถานการณ์ความรุนแรง และความไม่สงบ
ในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแพร่ระบาดของ 
covid-19 ส่งผลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดนราธวิาส
ซบเซา ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อยๆ 
ลดลง ซึ ่งในแต่ละปี มีน ักท่องเที ่ยวเข้ามาท่องเที ่ยวใน 
จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนน้อยมาก เพื่อให้การส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที ่ยว เพิ ่มมูลค่าส ินค้าชุมชน สร้าง 
ขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาด  และส่งเสริม
ผู ้ประกอบการในจังหวัด ได้พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด แข่งขันได้ ในระดับสากล และ 
การเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน  จังหวัดนราธิวาส
จึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ในการสร้างความเชื ่อมั ่นแก่น ักท่องเที ่ยวและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาส  กระตุ้น 
การท่องเที่ยว  จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน) 
2.จำนวนนักท่องเที่ยว 120,000 คน ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปี 
งบประมาณ 13,598,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธวิาส 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ 1,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธวิาส 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  58,392,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) 1.เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว เครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด   
มีกิจกรรมการท่องเที่ยว และรายได้เพ่ิมข้ึน และเป็นที่รู้จัก 
ในวงกว้าง 
2.ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถกลับมา 
ดำเนินกิจกรรม สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุข
และเศรษฐกิจ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนราธิวาส เป็นการเผยแพร่ และส่งเสริมกิจกรรม 
ทางประเพณวีัฒนธรรม  และของดี  นำเสนอแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
2.จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
3.รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  1.พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้
ภาคประชาชนยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 5. โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน 

อุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมการค้า  

การลงทุน การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3. แนวทางการพัฒนา เร่งพัฒนาและส่งเสริมเขตเศษฐกิจพิเศษ ให้สามารถเป็น
ศูนย์กลางการค้าชายแดน รองรับการเป็นประตูเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

4. หลักการและเหตุผล      ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม ที ่มุ ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ  
ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
เชื ่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มุ่งเน้นการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที ่สุด  
ลดของเสีย ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเศรษฐกิจ 
สีเขียว (Green Economy) ซึ ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  และ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพเพ่ิมมากขึ้น 
(ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้) สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  ได้เล ็งเห็นความสำคัญ 
ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ในจังหวัด  
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มี

ประสิทธิภาพ  
ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG 
2. เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและแรงงาน 
ในการฝึกอาชีพและการทำธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับชุมชน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามกรอบแนวคิด BCG  
ปีละไม่น้อยกว่า 6 สถานประกอบการ  
2. สถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ในระดับท่ีสูงขึ้น อย่างน้อย 30 สถานประกอบการ   

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

งบประมาณ 1,700,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)  
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ  
10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  12,800,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (output) 1. สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาประกอบการ

อุตสาหกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ประกอบการชุมชนและ SME สามารถพัฒนาสินค้า 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ตามความสามารถของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภาพเฉลี่ย 
หรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
(เช่น ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้ เป็นต้น) 
2. เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในภูมิภาคตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคง 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติ
สุขที่ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 1. โครงการเสริมสร้างความม่ันคง ความเข็มแข็งในระดับ

ชุมชน 
2. ช่ือแผนงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกิดความ
มั่นคงและสันติสุข 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาระบบอำนวยความเรียบร้อย ความสงบ 
สันติสุข แบบมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความร่วมมือ ที ่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

4. หลักการและเหตุผล      ในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย เริ่มลดระดับความรุนแรงลง แต่ฝ่ายตรงข้าม
ยังมีอุดมการณ์ในการต่อสู้กับภาครัฐ ทั้งการใช้อาวุธ การต่อสู้
ทางความคิดและจิตวิทยา ที ่สำคัญฝ่ายตรงข้ามยังสร้าง 
ความขัดแย้งในสังคมโดยนำเชื ้อชาติ ศาสนา ประเพณี  
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม มาเป็นเงื ่อนไขในการสร้างความ
ขัดแย้ง ความเกลียดชัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแย่งชิงมวลชน
กับฝ่ายรัฐ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความสับสน ความ
หวาดระแวงให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นอุปสรรคสำคัญ
ในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 
     รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และ
การสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล จึงเห็นควรที ่จะให้มีการพัฒนาและกลไก 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกัน 
ด้านการบำบัดรักษาและด้านปราบปราม เป็นต้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างความมั่นคง เข้มแข็งของชุมชนในการแก้ปัญหา

ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส   
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม 
3. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ 
ให้มีความม่ันคง ความสงบสุข และส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  
ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 10,869,800 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส (ศูนย์อำนวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 120,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

งบประมาณ 1,200,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพ
ชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 

งบประมาณ 3,363,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 8,596,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
"โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 19,876,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ
จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 2,149,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

นราธิวาส 
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 นราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 

งบประมาณ 4,969,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ ทีท่ำการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส (ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส) 
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  222,463,200 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (output) 1. ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน

แบบพหุวัฒนธรรม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่  และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้ลดลง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชนรับรู เขาใจและมีสวนร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่  ปัญหาด้าน 
ความมั่นคง  ปัญหาด้านยาเสพติด ทำให้เกิดสันติสุขในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข
ภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
ตัวเองและครอบครัวในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืน 
3. เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ลดลง 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติ
สุขที่ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 2. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 
2. ช่ือแผนงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ ชุมชน  ให้เกิดความ
มั่นคงและสันติสุข 

3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาระบบอำนวยความเรียบร้อย ความสงบ 
สันติสุข แบบมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความร่วมมือ ที ่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

4. หลักการและเหตุผล      การสร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริม 
การขยายผลและประย ุกต ์ ใช ้แนวทางตามโครงการ
พระราชดำริและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำและเผยแพร่
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสร ิมการขยายเคร ือข ่ายศูนย ์เร ียนร ู ้  ตามโครงการ
พระราชดำริให้ครบทุกตำบล โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านบริหาร
จัดการด้วยตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในตำบล 
พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม/เครือข่าย กลุ่มศิลปาชีพ  
มีความตระหนักในการที่จะพัฒนากลุ่มทั้งระบบ ทั้งทางด้าน
การผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน เพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน 
และส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เพื ่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีว ิตของ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประชาชนในจ ั งหว ัดนราธ ิว าส เน ้นการพ ัฒนาและ 
ขยายผลโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ในพื ้นที่  
จังหวัดนราธิวาส อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือน้อมนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานมาขยายผล
ให้ประชาชนได้น้อมนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง  
ตามแนวทางที่ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
4. เพ่ือสนองงานตามพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่ง 
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 17,447,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  69,788,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพ้ืนที่จังหวัด

นราธิวาส ได้รับการพัฒนาและขยายผลอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง 
โดยนำไปปรับใช้ตามภูมิสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติ
สุขที่ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 3. โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุน

ความม่ันคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส 
2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์การปกครองท้องถิ่น

ในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต 

4. หลักการและเหตุผล เนื ่องจากพื้นที ่ในจังหวัดนราธิวาส ถนน สะพานบางช่วง 
ของบางเส ้นทางเป ็นย ่านช ุมชน  อุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยยังไม่มีความครบถ้วน บางรายการชำรุดเสียหาย 
ตามอายุการใช้งาน ประกอบด้วย งานป้ายจราจรบอกทาง 
ป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง - ไฟสัญญาณ
จราจร งานราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยอื่นๆ จึงเห็นควรติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยใหม่ เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และอำนวยความสะดวก 
ในการเดินทางสัญจรของประชาชน และนักท่องเที่ยว   
ให้ สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมสร้าง สะพาน และติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด  
(ร้อยละ 100) 

7. พื้นที่เป้าหมาย  
 

ทุกอำเภอ  ในจังหวัดนราธิวาส 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย 
ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4066   
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง 
กม.22+041 - กม.54+679 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 20,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งานติดตั้งป้ายจราจรบอกทางและป้ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน และ
อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเสริมสร้าง
ความสะดวกในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 42 
ระหว่าง กม.158+956 - กม.263+000 (เป็นตอนๆ) 
อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส  
อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส,  
ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน
นราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+559 
(เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 30,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.7+094 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ทางหลวงหมายเลข 4066   
ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง 
กม.36+500 - กม.40+100 (เป็นตอนๆ) อำเภอรือเสาะ 
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 5,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ

ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4193  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.22+70. (เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงปาดี 
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 9,500,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4057  
ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา  
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+649  
(เป็นตอนๆ) อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส   

งบประมาณ 5,800,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4084  
ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส - สะปอม ระหว่าง  
กม.15+800 - กม.17+400 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 3,980,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4321  
ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ –  โคกสุมุ ระหว่าง 
กม.1+862- กม.2+940 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 2,400,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย 

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4055  
ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง 
กม.12+600 - กม.14+500 (เป็นตอนๆ) อำเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 2,400,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวย 
ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4217  
ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ  
ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 (เป็นตอนๆ)  
อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 3,150,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทาง ติดตั้ง 
ราวกันอันตราย งานบูรณะผิวทางเพื่อเพิ่มความเสียดทาน 
และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน   
ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101,0102  
ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.0+000 –  
กม.42+480 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, 
ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200  
ตอน สันกาหลง – ศรีสาคร ระหว่าง กม.21+500 –  
กม.26+000 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 49,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 ยกระดับมาตรฐานจุดพักรถริมทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ 45,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 ปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อโอน บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร 

งบประมาณ 4,968,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 ก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6  
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  
ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร 

งบประมาณ 7,300,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยก ทช.นธ.4007 - 
ทล.4084 อ.เมือง จ.นราธิวาส ความหนา 10 เซนติเมตร 
กว้าง 17.00 เมตร ระยะทาง 0.524 กิโลเมตร 

งบประมาณ 32,000,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงนราธิวาส  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  881,992,000บาท 
12. ผลผลิต (output) ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมสร้าง สะพาน  ไฟฟ้าแสงสว่าง

และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

การใช้เส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกมากข้ึน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติ
สุขที่ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 4. โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ 
2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
3. แนวทางการพัฒนา      ส่งเสริมความร่วมมือของทุกองค์การและภาคประชาชน

ในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน 
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์การปกครอง
ท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต 

4. หลักการและเหตุผล      พื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีผ ู ้คนและ 
สังคมว ัฒนธรรมหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทร ัพยากรธรรมชาติและผู ้คนส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ทางเกษตรกรรมเป็นหลักและสร้างสรรค์สังคมชุมชนในแถบนี้
ให้ดำรงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การพัฒนา
พื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที ่ผ ่านมาโดยเฉพาะ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั ้งการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยังขาดมิติการพัฒนา  
เชิงยุทธศาสตร์ และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ หากหมู่บ้านและตำบลมีแผนแม่บทชุมชนของ
ตนเอง จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
  โดยในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่จะมีภูเขาล้อมรอบและแหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ และ
เป็นพื้นที่ท่ีมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้เกิดปัญหาตลิ่งกัดเซาะ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
จึงมีความจำเป็นในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ป้องกันสภาพ
ปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งมีปัญหาการทรุดตัว ถูกน้ำกัดเซาะเป็นผล
ทำให้เกิดความเสียหายและจะขยายวงกว้าง และรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกัน 
ถูกน้ำกัดเซาะ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง  
2. เพ่ือบรรเทาความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากการพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ำ 
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของ
ประชาชนและรัฐ ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อภาครัฐ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ก่อสร้างเขื่อนได้ตามเป้าหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด  
และถูกต้องตามรูปแบบและรายการ (ร้อยละ 100) 

7. พื้นที่เป้าหมาย  อำเภอศรีสาคร อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธวิาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองสายไอร์จูโจ๊ะ หมู่ที่ 7
ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  
ความยาว 350 เมตร 

งบประมาณ 36,270,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมคลองยะกัง บ้านทุเรียนนก  
หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 325 เมตร 

งบประมาณ 45,590,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 327,440,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (output) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งได้ตามเป้าหมาย ตามระยะเวลา 

ที่กำหนด และถูกต้องตามรูปแบบและรายการ 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง เพ่ือบรรเทา
ความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลาย
ของตลิ่ง เนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ และลด 
การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ในจังหวัดนราธิวาส 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติ
สุขที่ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของ

ประชาชน 
2. ช่ือแผนงาน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. แนวทางการพัฒนา      พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะ อาชีพ แรงงานและสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยกระจายความทั่วถึง ลดความเหลื่อม
ล้ำ อย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ 

4. หลักการและเหตุผล      ปัญหาสุขภาพมารดาและทารกในจังหวัดนราธิวาส 3 ปี 
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2563-2565 พบว่าอัตราส่วนการตายของ
มารดาเท่ากับ   42.24 , 124.49 และ 96.26 ต่อแสนการเกิด
มีชีพ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมายไม่เกิน 
17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) มาตรการในการลดการตายของ
มารดา ปี 2565 คือ การพัฒนาการบริการที่ได้มาตรฐาน และ
ใช้ระบบ EMC (Emergency Maternal Critical Care) คือ 
ทีมปฏิบ ัต ิการเช ิงร ุกเพื ่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉ ินทางด้าน
สาธารณสุขกรณีสถานการณ์มารดาเสียชีวิต จังหวัดนราธิวาส 
รวมถึงการทำงานแบบสหวิชาชีพ โดยแต่งตั้งอายุรแพทย์และ
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน  เครื่องมือ
อ ุปกรณ์  และท ักษะของบ ุคลากร การม ีระบบส ่ งต่อ 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมความคิด ความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน โดยการมีส่วนร่วม 
บูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป 
     เด็กแรกเกิด - 5 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางสมองและ
การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับ
การส่งเสริมป้องกัน และให้ความสำคัญ  หากไม่ได้รับ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การแก้ไขอาจทำให้เด็กมีภาวะ ทุพโภชนาการ  มีพัฒนาการ
ล่าช้า ความชุกในการเกิดโรคฟันผุเพิ ่มมากขึ ้น มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตด้านร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในวัยต่อไป สำหรับด้านบุคลากรควรมีการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือ
พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น 
     จังหวัดนราธิวาส มีประชากรผู ้สูงอายุ 3 ปี ย้อนหลัง
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563 - 2565 จำนวน 74,480, 76,353 
และ 79,526 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46, 11.74 และ 12.27 
ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนราธิวาสมีประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ จะนำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและกลุ่ม
อาการโรคผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ ร่างกาย
มีความถดถอยและเสื่อมลงเป็นผลทำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
เบียดเบียน สิ ่งสำคัญ คือ การได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก 
คนรอบข้าง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจ ขาด การยอมรับ
และความเชื่อถือด้านการพัฒนาสังคม เพื่อให้การดำเนินการ
พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและ
เกิดการร่วมใจกัน ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
รวมทั ้งการวางแผนให้ระบบการดูแลส ่งเสร ิมผ ู ้ส ูงอายุ
ครอบคลุมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่
และเด็ก 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเลี้ยงดู 
ที่เหมาะสม 
4. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เข้าถงึบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับ 
ความคุ้มครองให้ปลอดภัย ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับ
การดูแล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายให้กับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงทุกเพศทุกวัย 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ร้อยละการตายของมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้ลดลง 
2. ร้อยละ 30 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริ 
ผ่านเกณฑ์ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ  
3. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแล ร้อยละ 100 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริม ป้องกันและพัฒนา สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ ปี 2567 = 1,314,000 บาท 
ปี 2568-2570 ปีละ 277,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ ปี 2567 = 208,000 บาท 
ปี 2568 = 1,941,000 บาท 
ปี 2569 = 208,000 บาท 
ปี 2570 = 208,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดนราธิวาส 
งบประมาณ ปี 2567 = 1,180,000 บาท 

ปี 2568 = 1,127,000 บาท 
ปี 2569 = 1,127,000 บาท 
ปี 2570 = 208,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- 



แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

 

 

จังหวัดนราธิวาส   หน้าท่ี  271  

 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างสุขด้วยกีฬา 

งบประมาณ 5,776,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 วิทย์สู่ชุมชน เพื่อสุขภาพคนทุกช่วงวัย 
งบประมาณ 20,900,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 

10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  116,028,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพ 
2.หญิงวัยเจริญพันธุ์มีความรอบรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเอง (Digital Health Literacy) 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริมีการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ  
4. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก 
5. ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. อัตรามารดาตายในขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
ลดลง 
2. อัตราทารกแรกเกิด-28 วัน ตาย ลดลง 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 
มีพัฒนาการที่สมวัย ≥ ร้อยละ 85 
4. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระราชดำริผ่านเกณฑ์ส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 4 มิติ ≥ ร้อยละ 30 
5. อัตราการเกิดโรคฟันผุเด็กอายุ 3 ปี ลดลงร้อยละ 3 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการดูแล ร้อยละ 100 
7. ร้อยละของผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
8. ประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย  เพ่ือสุขภาพ  ห่างไกล
ยาเสพติด  และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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แบบ จ. 1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

โครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส :  2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติ
สุขที่ยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ 6. โครงการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะด้านอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ   
สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

2. ช่ือแผนงาน ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านอาชีพ 
3. แนวทางการพัฒนา      พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะ อาชีพ แรงงานและสาธารณสุข ให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน โดยกระจายความทั ่วถ ึง ลด 
ความเหลื่อมล้ำ อย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ 

4. หลักการและเหตุผล    การเป ็นพลเม ืองท ี ่ด ี ในส ังคมพหุป ัญญาของมน ุษย์  
ที่หลากหลาย  การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 
และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคคลทุกเพศ 
ทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีความรู้  เจตคติ  ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
ข ั ้นพ ื ้นฐาน พ.ศ. 2542 และฉบับปร ับปร ุง ฉบ ับท ี ่  2  
พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 ที่กำหนดให้ “การศึกษาต้องเป็นไป
เพ ื ่ อพ ัฒนาค ุณภาพคนไทยให ้ เป ็นมน ุษย ์ท ี ่สมบ ูรณ์  
ทั ้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม
จริยธรรม” 
  การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช ่วงว ัยโดยกำหนดระบบที่  
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
การจัดให้มีระบบที ่สามารถรองรับ ความต้องการพัฒนา
ปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษา 

และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัด
การศึกษาอ่ืน 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด 
3.เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน สร้างองค์ความรู้และนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
ในการทำการเกษตรสมัยใหม่ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1.ร้อยละของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 100) 
2.ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาตามเป้าหมายที่ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะด้านอาชีพ/เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 100)  

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเยาวชนก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

งบประมาณ 1,800,000 บาท ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 “พ่อเมืองพบชาวศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 

งบประมาณ ปี 2567 = 655,000 บาท 
ปี 2568 = 500,000 บาท 
ปี 2569 = 400,000 บาท 
ปี 2570 = 300,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัว

ยากจนและด้อยโอกาส 
งบประมาณ 817,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้าง “นวัตกรต้นแบบนราธิวาส” (Innovation 
Plaster in Narathiwat) 

งบประมาณ ปี 2567 = 2,000,000 บาท 
ปี 2568 = 1,500,000 บาท 
ปี 2569 = 1,000,000 บาท 
ปี 2570 = 700,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
10. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570) 
11. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  17,523,000 บาท 
12. ผลผลิต (output) 1.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดนราธิวาสในอนาคตต่อไป 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เครือข่ายการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน ร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ของจังหวัด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม
เพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกันอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 





































 

ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จังหวัดนราธิวาส 
 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

ฉบับทบทวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู 
นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้ามั่งคั่ง 
สันติสุขยั่งยืน สู่นราน่าอยู่” 

ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของการพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส  ให้สอดคล้องกับ  
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  “ม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1.อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
จังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
2.สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ
จังหวัดนราธิวาสลดลง 

1.อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
จังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
2.สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ
จังหวัดนราธิวาสลดลง 

คงเดิม 



 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

ฉบับทบทวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
การผลิตและการแปรรูปภาคการเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
   
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม
ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุนและการค้าชายแดน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนา 
ภาคการท่องเที่ยวและบริการบน 
ฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ 
  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1. พัฒนาภาคการ
ผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน 
การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาค
ประชาชนยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่
ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน 

ปรับเปลี่ยนโดยการรวบประเด็น 
การพัฒนา เหลือ 2 ประเด็น  ให้มี 
ความกระชับสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  โดยที่ 

     ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
ด้านเศรษฐกิจ  ครอบคลุม การผลิต 
การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
การท่องเที่ยว ทั้งภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  
ต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านสังคม  
ครอบคลุม การพัฒนาตั้งแต่โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค คุณภาพชีวิต 
การศึกษา การสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 



 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แผนพัฒนาจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

ฉบับทบทวน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำ 
   
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคม  
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
  
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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