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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่ง 
เอเชีย โดยก าหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐานการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย เพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทย
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝุายและมีความยั่งยื น นโยบายดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศโดย
ยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู  เห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง
ต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
   ต าบลปะลุรู  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสุไหงปาดี  ซึ่งอ าเภอสุไหงปาดีนี้ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๔๐ สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการปรับปรุงการปกครอง บริเวณ ๗ หัวเมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมือง    ระแงะ
ไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” และเป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ.๒๔๕๐ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองนรา เป็น “นราธิวาส” เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๔๕๘ อ าเภอสุไหงปาดี จึงเป็นอ าเภอหนึ่งที่กับเมืองนราธิวาส ที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี เดิม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔  
ต าบลสุไหงปาดี  เมื่อเส้นทางรถไฟตัดผ่านที่บ้านโคกตา ต าบลปะลุรู ทางราชการจึงได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอมาตั้งที่บ้านโคก
ตา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ แต่ยังเรียกอ าเภอสุไหงปาดีอย่างเดิมว่า “สุไหงปาดี” มีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่า “คลอง
ข้าวเปลือก”  
              “สุไหง”          แปลว่า        คลอง 
              “ปาดี”           แปลว่า        ข้าวหรือข้าวเปลือก 
  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูนั้น เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในอ าเภอสุไหงปาดี โดยค าว่า “ปะลุรู” 
เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ซึ่งข้ึนอยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้าน สมัยก่อนมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านเรียกว่า “บลู
รู” ถ้าเรียกตามภาษาไทย คือต้นสะบ้า สรรพคุณของไม้ชนิดนี้ สามารถน ามาใช้ท าเป็นยาสระผมได้ ซึ่งต่อมาได้แผลงเป็น 
“ปะลุรู” จนถึงทุกวันนี้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู  ได้ยกฐานะจากสภาต าบล  เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 99/1  ถนนจารุเสถียร  หมู่ที่ 1  ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี  ประมาณ ๓ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี   
    ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลกาวะ และต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี    
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส    
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลปะลุรู เป็นที่ราบเชิงเขาสันกาลาคีรี โดยมีลักษณะเป็นที่ราบเนินสูง  และพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นปุาพรุ
ทางด้านทิศตะวันออก  ซึ่งติดกับพ้ืนที่ของปุาพรุโต๊ะแดง  ซึ่งจัดเป็นปุาสงวนแห่งชาติอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 6 – 7  และ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ราบเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนของราษฎร   

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลปะลุรู มีอากาศชื้นและฝนตกชุกตลอดทั้งปีซึ่งสามารถแบ่งได้ ๒ ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 
    2. ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนมกราคมของปีถัดไป 
  อุณหภูมิเฉลี่ย  29  องศาเซลเซียส 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
  เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล, น้ าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ าตาลอ่อน, สีเทาอ่อน, สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง
หรือสีแดงปะปน ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้
ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้ าในฤดูฝน  
  พ้ืนที่ประมาณ 85% เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์ม
น้ ามัน รองลงมา 10% เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว และหลังฤดูเก็บเกี่ยวสามารถปลูกพืชล้มลุก หรือพืชผักกินได้
ในบริเวณท่ีมีแหล่งน้ าเพียงพอ และอีก 5% เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ติดกับปุาพรุโต๊ะแดง 
มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมขัง 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  พ้ืนที่ต าบลปะลุรู มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 3 สาย หนองบึง 3 แห่ง และมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ดังนี้ 
   - ฝาย  3  ฝาย  
   - บ่อน้ าตื้น  6,007  บ่อ 
   - บ่อโยก  8  บ่อ 
   - สระน้ า  2  บ่อ 
  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  347 – 745 มิลลิเมตร/ปี 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  มีพ้ืนที่ปุาไม้ไม่มากนัก เป็นพื้นที่ปุาพรุ ซึ่งเป็นปุาสงวนมีพ้ืนที่ประมาณ 3,060 ไร่ 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง   
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู  ได้ยกฐานะจากสภาต าบล  เมื่อวันที่  ๑๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๓๙  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  99/1  ถนนจารุเสถียร  หมู่ที่ 1  ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี  ประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี   
    ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลกาวะ และต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี    
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส    
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู มีหมู่บ้านทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน ดังนี้ 
  - หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตา     
  - หมู่ที่ ๒ บ้านต้นไม้สูง   
  - หมู่ที่ ๓ บ้านปะลุรู   
  - หมู่ที่ ๔ บ้านละหาน    
  - หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสยา   
  - หมู่ที่ ๖ บ้านตาเซะใต้   
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  - หมู่ที่ ๗ บ้านปอเนาะ   
  - หมู่ที่ ๘ บ้านละหานเหนือ  

 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู  มีการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๕,๑๓๑ คน  
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๑๒๗ คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  - ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๓,๓๔๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๕  
  - ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓,๓๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๘ 
  ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากค าสั่ง คสช. 
และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
            -  ประชากรทั้งสิ้น      8,651   คน 
 -  แยกเป็น   ประชากร   ชาย  ๔,313  คน                 หญิง  ๔,338    คน 
 -  ความหนาแน่นเฉลี่ย   ๒28     คน/ตารางกิโลเมตร 

ตาราง  แสดงชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๑ บ้านโคกตา 88 232 214 446 
๒ บ้านต้นไม้สูง 71 191 210 401 
๓ บ้านปะลุรู 352 724 748 1,472 
๔ บ้านละหาน 217 593 556 1,149 
๕ บ้านโคกสยา 395 699 694 1,393 
๖ บ้านตาเซะใต้ 389 963 1,023 1,986 
๗ บ้านปอเนาะ 285 537 537 1,074 
๘ บ้านละหานเหนือ 139 374 356 730 

รวม 1,936 4,313 4,338 8,651 
 
 **ข้อมูลจากอ าเภอสุไหงปาดี ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า ๑ ปี 66 65 131 

1-5 342 344 686 
6-10 388 378 766 

11-15 403 339 742 
16-20 363 336 699 
21-25 348 333 681 
26-30 373 354 727 
31-35 375 322 697 
36-40 337 333 670 
41-45 296 320 616 
46-50 318 377 695 
51-55 307 343 650 
56-60 225 237 462 
61-65 173 211 384 
66-70 152 162 314 
71-75 103 110 213 
76-80 93 94 187 
81-85 66 90 156 
86-90 60 66 126 
91-95 47 57 104 

96-100 32 18 50 
มากกว่า 100 8 5 13 

รวม 4,875 4,894 9,769 
 
*ข้อมูลสถิติประชากรรวมทั้งต าบล มีจ านวนของประชากรทะเบียนกลางรวมอยู่ด้วยจึงท าให้ข้อมูลไม่ตรงตามในต าบล 
**ข้อมูลจากอ าเภอสุไหงปาดี ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
 4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ.   จ านวน  ๔  แห่ง ดังนี้ 

 4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

 4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จึงใช้สถานบริการ
สาธารณสุข คือ โรงพยาบาลสุไหงปาดี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 

 4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีในบางช่วงเวลา   ซึ่งได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม
ทางแยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  

 4.4 ยาเสพติด 
  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาสามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความ
ร่วมมือมาโดยตลอด 
 
 

รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 
จ านวนเด็กนักเรียน (คน) 

ปี ๒๕60 ปี 2561 ปี 2562 
๑. โรงเรียนบ้านปะลุรู หมู่ที่ ๓ บ้านปะลุรู 147 144 133 
๒. โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 บ้านตาเซะใต้ 182 154 121 
๓. โรงเรียนบ้านปอเนาะ หมู่ที่ 7 บ้านปอเนาะ 152 166 158 
4. โรงเรียนบ้านละหาน หมู่ที่ 8 บ้านละหานเหนือ 146 138 130 

รวม 627 602 542 

รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 
จ านวนเด็กเล็ก (คน) 

ปี ๒๕60 ปี 2561 ปี 2562 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะลุรู หมู่ที่ ๓ บ้านปะลุรู 33 35 33 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ ๔ บ้านละหาน 74 85 65 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ 1 บ้านโคกตา 45 45 45 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอเนาะ หมู่ที่ ๗ บ้านปอเนาะ 28 28 34 

รวม    
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 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู มีเส้นทางหลัก  ๓  เส้นทาง คือ 
  (๑) ถนนสายบ้านต้นไม้สูง-ปะลุรู-บ้านใหม่ ต าบลสุไหงปาดี  ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
เส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้างโดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๓ 
  (๒) ถนนสายต้นไม้สูง-บ้านไอกูวิง-บ้านตาเซะเหนือ ยาว ๔.๗ กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง เส้นทางนี้
ได้รับการก่อสร้างโดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อ ปี ๒๕๔๓ 
  (๓) ถนนสายก าปงบารู-บ้านละหาน-ลูโบ๊ะบาตู-ตาเซะใต้-ปอเนาะ-โคกสยา มีระยะทางยาว ๑๒ 
กิโลเมตร ถนนบางส่วนได้รับสนับสนุนและก่อสร้างโดยส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) เป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร 
พร้อมสะพานคอนกรีต ๑ แห่ง  
  ภายในต าบลยังมีถนนโครงข่ายเชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ 

- ถนนลาดยาง    จ านวน   ๖   สาย 
- ถนนคอนกรีต จ านวน  ๑๒  สาย 
- ถนนลูกรัง     จ านวน   ๑   สาย 
- ถนนหินคลุก    จ านวน   ๒   สาย 

  การคมนาคมในพ้ืนที่  
- เส้นทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก มีสถานีรถไฟ อยู่ที่ ม.1 ต.ปะลุรู ซึ่งเป็นเขต

เทศบาลต าบลปะลุรู 
- เส้นทางคมนาคมโดยสารรถยนต์ประจ าทาง จากอ าเภอสุไหงโก-ลก – อ าเภอเมือง

นราธิวาส อยู่ที่ ม.1 ต.ปะลุรู ซึ่งเป็นเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 

 5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่
สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้น
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร   
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ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
 
 

 5.3 การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรุ ไม่มีกิจการประปาที่เป็นของ อบต. เอง มีประปาหมู่บ้านซึ่งไม่สามารถ
ใช้การได้ ประชาชนในพื้นท่ีมีบ่อน้ าตื้นส าหรับใช้อุปโภค-บริโภค  จ านวน 6,007 แห่ง  มีฝาย 3 แห่ง คลอง 3 สาย บ่อ
โยก 8 แห่ง  ท าให้มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี อาจจะมีขาดแคลนบ้างในช่วงหน้าร้อน แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทาง อบต. 
เองได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงขาดแคลนน้ า ท าให้ปัญหาไม่บานปลาย  และมีน้ าใช้เพียงพอทุกครัวเรือน 
  
 5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนในต าบลมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ทุกครัวเรือน เนื่องจากราคาเครื่องไม่แพงมากและเครือข่าย
รองรับได้หลายเครือข่าย  ท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้
สายในบริเวณละแวกที่ตั้งส านักงาน ประชาชนสามารถใช้งานได้ฟรี และมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตในส านักงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ในพ้ืนที่ต าบลปะลุรู มีไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู ให้บริการ เวลา 
08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์   และวันเสาร์ 08.00 – 12.00 น. วันอาทิตย์หยุดบริการ 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีอาชีพหลัก คือ ท า
สวนยางพารา  อาชีพรอง คือ การท าสวนผลไม้ ในรูปแบบสวนผสมเป็นส่วนมาก มีลองกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน สลับกัน 
โดยมีการท านาปลูกข้าวอยู่บ้าง ในหมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นการปลูกเพ่ือบริโภคเท่านั้น  แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
   -  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 45 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
   -  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 30 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
   -  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
   -  อาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด    

 6.2 การประมง 
  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลปะลุรู มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นของตนเอง เพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน และ
เหลือจากการบริโภคน าไปจ าหน่าย ปลาที่เลี้ยงจะเป็นปลาดุก ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อพลาสติก  รองลงมา คือบ่อดิน  และ
บ่อซีเมนต์  ปลากินพืช เช่น ปลานิล  ปลาตะเพียน ปลาม้า ปลาแรด โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ในฤดูฝน ฝนตกหนักน้ าจะ
ท่วมบ่อปลา ประหลาดจะออกจากบ่อ  ซึ่งเกษตรกรจะต้องลงทุนในเรื่องการปูองกัน โดยใช้ตาข่าย หรือวัสดุอย่างอ่ืนที่
สามารถปูองกันไม่ให้ปลาออกจากบ่อได้  โดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลาและจ านวนบ่อดังนี้ 
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ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนบ่อ พ้ืนที่ทั้งหมด(ไร่) 
ไอกูวิง/ต้นไม้สูง 
ปะลุรู 
ลูโบ๊ะบาตู 
โคกสยา 
ตาเซะใต ้
ปอเนาะ 
ละหาน 

4 
10 
3 
8 

14 
2 
- 

6 
30 
4 

15 
20 
2 
- 

150 ตารางเมตร 
2 ไร่ 
3 งาน 
2.5 ไร่ 
3 ไร่ 
1 งาน 
- 

 
 6.3 การปศุสัตว ์
  การเลี้ยงสัตว์ของประชาชนในต าบล ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อยให้สัตว์หากินเองตามธรรมชาติ   ซึ่งมี
จ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์และชนิดสัตว์ที่เลี้ยง ดังนี้ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ,แกะ เลี้ยงเป็ด,ไก่ 

ครัวเรือน จ านวน(ตัว) ครัวเรือน จ านวน(ตัว) ครัวเรือน จ านวน(ตัว) 
โคกตา 
ต้นไม้สูง 
ปะลุรู 
ลูโบ๊ะบาตู 
โคกสยา 
ตาเซะใต ้
ปอเนาะ 
ละหาน 

65 
20 
50 
10 
10 
10 
5 
5 

250 
30 

194 
25 
70 

180 
15 
30 

9 
12 
20 
5 

10 
12 
12 
10 

27 
25 

350 
15 

300 
27 
34 
23 

50 
60 
30 
30 
10 
23 
50 
50 

383 
310 
280 
200 
178 
364 
330 
360 

 
 6.4 การบริการ 
  โรงแรม    - แห่ง 
  ร้านอาหาร(ก๋วยเตี๋ยว) 12 แห่ง 
  โรงภาพยนตร์   - แห่ง 
  สถานีขนส่ง   - แห่ง 
  ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต  8 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูมีแหล่งท่องเที่ยว  3  แห่ง คือ  

1.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 3 บ้านปะลุรู  ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 

  2.ชุมชนท่องเที่ยวสวนก านันเพื่อหมู่ที่ 3 บ้านปะลุรู  ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จงหวัดนราธิวาส 
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  3.แหล่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟููแหล่งน้ าคลองตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 บ้านตาเซะใต้  ต าบลปะลุรู  อ.สุไหงปาดี  
 จ.นราธิวาส 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู ไม่มีกิจการอุตสาหกรรม แต่ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน
ต าบล ตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ในแต่และหมู่บ้าน   
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์  
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  40 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง 

  กลุ่มอาชีพ 
  เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลปะลุรู ได้มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเพ่ือให้สามารถต่อรองราคาในต้นทุน
การผลิต และการจ าหน่าย โดยมีกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

ล าดับที่ สถาบันเกษตรกร ที่ตั้ง จ านวนสมาชิก(คน) 
1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 

8 
9 

10 
 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะลุรู 
กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ าพริก 
กลุ่มปลูกสับปะรด 
กลุ่มปลูกอ้อย 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว 
 
กลุ่มท านา 
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
 
กลุ่มแม่บ้านละหาน 
กลุ่มปลูกแตงโม 
กลุ่มเลี้ยงแพะ 

บ้านปะลุรู หมู่ที่ 3 
บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 
บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 
บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 
บ้านไอกูวิง หมู่ที่ 2 
บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 
บ้านต้นไม้สูง หมู่ที่ 2 
บ้านไอกูวิง หมู่ที่ 2 
บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 
บ้านละหาน หมู่ที่ 8 
บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 
บ้านโคกสยา หมู่ที่ 5 

60 
30 
10 
6 

25 
7 

50 
7 

11 
13 
10 
15 

 
         6.8 แรงงาน 
  ประชากรอยู่ในวัยแรงงาน บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งไปท างานต่างประเทศ เพ่ือใน
พ้ืนที่ไม่มีอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งท าการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
  - ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 95    มีมัสยิดจ านวน  9 แห่ง 
  - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ   5    

 7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณงีานเดือนสิบ   ประมาณเดือน   ตุลาคม 
-  ประเพณรีดน้ าผู้สูงอายุ   ประมาณเดือน   เมษายน 
-  ประเพณแีห่เทียนพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
-  ประเพณีกวนอาซูรอ(ศาสนาอิสลาม) ประมาณเดือน   แรกของศาสนาอิสลาม 
-  ประเพณีฮารีรายอ(ศาสนาอิสลาม) ประมาณเดือน   สิบและสิบสองของศาสนาอิสลาม  
-  ประเพณีงานเมาลิด(ศาสนาอิสลาม) ประมาณเดือน ห้า หกของศาสนาอิสลาม 
-  ประเพณีถือศีลอด(ศาสนาอิสลาม) ประมาณเดือน   เก้าของศาสนาอิสลาม 
-  ประเพณีเข้าสุนัต(ศาสนาอิสลาม) ประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าขนมโบราณ  เช่น ขนมจูโจ, วิธีการไล่นกกินข้าว, วิธีการปูองกันไม่ให้แมลงสิงท าลายเมล็ดข้าว, วิธีการปูองกัน
ก าจัดหนอนกัดกินใต้ผิวเปลือกลองกองและวิธีการให้น้ าไม้ผลในฤดูแล้ง 
  ภาษาถิ่น  ภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท้องถิ่น  ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ภาษายาวี  
และประชากรที่นับถือศาสนาพุทธจะใช้ภาษาเจ๊ะเหในการสื่อสาร       

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลได้ผลิตอาหารเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  คือ  ขนมจูโจ,  
น้ าพริก      
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากการขุดบ่อน้ าตื้น  ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมา
ใช้ให้พอเพียงได้ และยังมีสระน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรกรรม 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู มีพื้นท่ีปุาไม้ไม่มากนัก เป็นพ้ืนที่ปุาพรุ ซึ่งเป็นปุาสงวนประมาณ 
3,060 ไร ่

8.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรูไม่มีภูเขา 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ต าบลปะลุรูเป็นที่ราบเชิงเขาสันกาลาคีรี  โดยลักษณะที่ราบเนินสูง และมีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มเป็นปุา
พรุทางด้านทิศตะวันออกเป็นสวนผลไม้ ทุ่งนา สวนยางพารา ท าให้การระบายน้ าไม่ดี ในพ้ืนที่ราบมักมีปัญหาน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 กับ หมู่ที่ 2  ซึ่งเป็นพื้นที่ผ่านชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  และในพื้นที่บริเวณริมปุาพรุ หมู่ที่ 6 กับ 
หมู่ที่ 7  ในช่วงฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค อุปโภคเป็นบางพ้ืนที่ 
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  ต าบลปะลุรู  มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 85 เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา  ไม้ผล  
ไม้ยืนต้น  ปาล์มน้ ามัน  รองลงมาร้อยละ 10 เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าว  และหลังฤดูเก็บเกี่ยวสามารถปลูกพืช
ล้มลุก หรือพืชผักกินได้  ในบริเวณท่ีแหล่งน้ าเพียงพอและ อีกร้อยละ 5 เป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ติดกับปุาพรุ มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมขัง 
 

******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวให้
พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามวิถีชีวิตชุมชน 
 2.ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู 
 3.สร้างจิตส านึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบ 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 1.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่ง
อ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย 
 2.พัฒนา บูรณะ  และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 3.ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4.ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
 5.ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
 6.พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู 

ร่วมกันสร้างเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร? 
 - มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
 - อยากให้ต าบลปะลุรูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คงไว้ซึ่งธรรมชาติที่งดงาม 
 - ประชาชนมีแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว 
 - อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในการบริการของคนในชุมชน 
 - อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
 -อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
 -อยากให้ปุาไม้อุดมสมบูรณ์ 
 มิติในด้านเศรษฐกิจ 
 -คนในท้องถิ่นมีงานท า เศรษฐกิจในชุมชนดี 
 -ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
 -ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การคมนาคมช ารุด ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2 การระบายน้ าไม่สะดวกมีผลให้น้ าท่วมขัง 

 
-สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ 
-เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้ าท่วมช่องทางระบายน้ า ระบาย
ไม่ทัน 

2.ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1น้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภคมีไม่เพียงพอ 
 

 
-เกิดปัญหาเนื่องจากขาดแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

3.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1ประชาชนขาดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
3.2ขาดงบประมาณ/บุคลากรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 

 
-ประชาชนท าการตลาดโดยขาดความรู้ 
-ศักยภาพในพ้ืนที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ไม่มี
งบประมาณ บางแห่งมีเอกชนครอบครองและยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 
-สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม จึงไม่เป็นที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
4.2ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
4.3การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 

 
-สิ่งสาธารณูปการ เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสาธารณะสวน
พักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้านบุคคล เพ่ือ
พัฒนาด้านจิตใจ 
-สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 ของ
ต าบล ท าให้โอกาสรับข่าวสารน้อย 
-เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ห่างกิจกรรมด้าน
ศาสนา ไม่ให้ความส าคัญหรือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของหมู่บ้านต าบล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย 
5.1ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ 

 
-พ้ืนที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือปุวยเป็นโรคมาเลเรีย 
ไข้เลือดออก 
-อุปกรณ์การปูองกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควันมีไม่
เพียงพอ แต่ต้องด าเนินการทั้งต าบล 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1จิตส านึก และการให้ความส าคัญทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
6.2ปัญหาปุาไม้ถูกท าลาย 

 
-ราษฎรร้อยละ 20 ของต าบลยังขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โยเฉพาะการบุกรุกปุาเพ่ือท า
การเกษตรท าสวน โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ และปัญหาที่
ตามมา 
-มีการบุรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ท าให้ปุาไม้ถูกท าลาย
โดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
7.1บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจเท่าท่ีควร 
7.2ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
7.3การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
-สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 
กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไขระเบียบใหม่ 
-ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบล ไม่ค่อยให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินการ ประชาชนไม่ค่อยมีเวลา และขาด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย 
-สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เป็นเหตุให้การจัดเก็บ 
และการพัฒนารายได้ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตด้าน

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู (SWOT) 
จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

1.สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกท าให้เศรษฐกิจดี 
2.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงานและยังอุดมสมบูรณ์ 
หลากหลายมีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

1.ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีความ
เชื่อมโยงภายในจังหวัด และในพื้นที่ 
2.จ านวนมัคคุเทศก์มีค่อนข้างน้อยบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวในส่วนของภาคบริการยังขาดทักษะและความ
พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในด้านจิตส านึกของการ
ให้บริการทั้งด้านทักษะและด้านภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1.หน่วยงานของรัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
2.มีสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการ
พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงความพร้อม
ในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
 

1.ขาดการประสานงานบรูณาการระหว่างหน่วยงาน
ราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่ 
2.โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว 
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  8.ทรัพยากรธรรมชาติ           10 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว    12 – 15 

ส่วนที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว           16 
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ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู 
ต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขต
พ้ืนที่ 
-ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) 
-ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนก านันเพื่อน) 
-อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าคลองช้าง 

 
 

ตลอดทั้งปี 
 

ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 

 
 

หมู่ที่ 3 บ้านปะลุรู  ต.ปะลุรู 
 

หมู่ที่ 3 บ้านปะลุรู  ต.ปะลุรู 
หมู่ที่ 6 บ้านตาเซะใต้  ต.ปะลุรู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


