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3.1 วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส 
“เศรษฐกิจม่ันคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขอยางย่ังยืน” 

 คําอธิบายวิสัยทัศน 
 เศรษฐกิจม่ันคง  หมายถึง  การท่ีระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองคประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายไดเดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร   
   -  เพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร เชน ยางพารา ปาลม น้ํามัน ไมผล ปศุสัตว  ประมง  ใหมีคุณภาพ
      และไดมาตรฐาน  พรอมท้ังสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต ณ อําเภอ
      ยี่งอ ท่ีจะเปนแหลงรับซ้ือและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคตางๆ ท้ังในประเทศ
     และตางประเทศ รวมท้ังการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานในระดับ
     การสงออก 
  1.2) ภาคการทองเท่ียว : เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน  แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และแหลง 
   ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 2) สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายไดใหม 
  2.1) เพ่ิมศักยภาพสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชน เชน  กรือโปะ  ใบไมสีทอง  ผาบาติก รังนก 
   ผลิตภัณฑสมแขก เปนตน ใหเปนสินคาพรีเม่ียมและไดมาตรฐานการสงออก 
  2.2) เปนเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน 
   อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา,  เวชสําอางจากขาวหอมกระดังงา เปนตน และอุตสาหกรรมตอเนื่อง และ
   อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไมใชอาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางครบวงจร และสงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบใหม
   เพ่ิมเติม ประกอบดวย การทองเท่ียวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนตสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม 
  3.1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.2) เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 4) รายไดตอหัวของประชากรเพ่ิมสูงข้ึน การกระจายรายไดเปนไปอยางท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมมีความพรอมใน            
  การสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได 
 

การคาเฟองฟู หมายถึง  การท่ีการคาของจังหวัดนราธิวาส มีองคประกอบ ดังนี้ 
1) เมืองสุไหงโกลกเปนตนแบบการคาขายระหวางประเทศ  
2) การคาชายแดนท้ัง 3 ดาน (ดานตากใบ ดานบูเกะตา ดานสุไหงโกลก) มีมาตรฐานการจัดการดาน        
 เพ่ือการคาระดับสากล และมีปริมาณรวมของการคาชายแดนเติบโตอยางตอเนื่อง 
3) การบริการ ธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการท่ีมีมาตรฐานการคาชายแดน        
 ในระดับตนแบบท่ีดีของประเทศ 
4) การคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงอยางเปนระบบครบวงจร โครงสรางพ้ืนฐานเอ้ือตอ
 การคา และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองท่ีนาลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
5) เกิดธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถ่ิน ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชนในท่ัวทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด           
 ท่ีเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
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นรานาอยู หมายถึง การท่ีสังคมเมืองนราธิวาส มีองคประกอบดังนี้ 
1) เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความเขมแข็ง มีอัตลักษณของจังหวัดท่ีชัดเจนเปนท่ีรับรูและเชื่อม่ันของ
 ประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน 
 และคงไวซ่ึงอัตลักษณท่ีดีงามของนราธิวาส  
3) เปนเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน และเทาเทียมกันทุกพ้ืนท่ี  และมีศักยภาพ
 ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 และพรอมสูสังคมดิจิทัล 
4) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชน และ    
 การพัฒนาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนดวยกลไกประชารัฐ 
5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยึดวิถีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน     
 มีอาชีพ มีรายไดท่ีม่ันคง 
6) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีภัยพิบัติ และเปนเมืองสิ่งแวดลอมท่ีดี อากาศ
 บริสุทธิ์ บานเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย  

มุงสูสันติสุขท่ีย่ังยืน หมายถึง ความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองคประกอบดังนี้ 
 1) กองกําลังประจําถ่ิน  กองกําลังภาคประชาชนมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา   
  ความสงบเรียบรอย โดยการวางระบบปองกันภัยคุกคามในพ้ืนท่ีดวยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน    
  การทํางานแบบเชิงรุกเขาถึงทุกพ้ืนท่ีตลอด 24 ชั่วโมง  
 2) เครือขายชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทความเปนผูนําในการแกไขปญหาดานตางๆ ในพ้ืนท่ี (ผูนํา
  ทองถ่ิน/ศาสนา/สตรี) สรางความเขาใจกับทุกฝาย ทุกภาคสวน และมีเวทีใหทุกฝายไดแสดงความคิด 
  ทัศนคติ พรอมท้ังการบูรณาการความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหารวมกันในทุกมิติ 
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซ่ึงกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนท่ี และมีความ
    เขมแข็ง 
 4) ปญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การกอการรายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีสวนรวม
    จากทุกภาคสวนท่ีเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในท่ัวทุกพ้ืนท่ีอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ    

   และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยูรวมกันบนความหลากหลาย 

 ของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความม่ันคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากร และ

 ระบบงานท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับและเชื่อม่ันไววางใจจากประชาชน 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
  (1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการ                
 การทองเท่ียวและอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแส
 โลกาภิวัฒน 
  (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
  (3) เสริมสรางความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (4) สรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
 ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
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  (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
 

3.3 เปาประสงค (Goal) 
  3.3.1 เปาประสงครวม : เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความม่ันคงในชีวิตและเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 
   

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง 
 

  เปาประสงค  : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม เติบโตอยาง
       ตอเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัด  

 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1. ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยตอหนวย
การผลิต พืช (ปาลมน้ํามัน) ประมง 
(ปลากะพงขาว) ปศุสัตว (แพะ) 

      

- ปาลมน้าํมัน ป 2556 = 1,825.9 ก.ก./ไร 
ป 2557 =2,190.15 ก.ก./ไร 
ป 2558 = 2,288.55ก.ก./ไร 
เฉลี่ย 3 ป=2,101.53ก.ก./ไร 

 
2,101.53  

 
2,332.85  

 
 2,564.17  

 
2,795.49  

 
2,795.49 

- ยางพารา ป 2556 = 290.27 ก.ก./ไร 
ป 2557 = 291.91 ก.ก./ไร 
ป 2558 = 266.21ก.ก./ไร 
เฉลี่ย 3 ป = 282.80 ก.ก./ไร 

282.80 285.84 288.88 291.92 291.92 

- ปลากะพงขาว ป 2556 = 78.05 ก.ก./ไร 
ป 2557 = 93.90 ก.ก./ไร 
ป 2558 = 140.24 ก.ก./ไร 
เฉลี่ย 3 ป = 104.06 ก.ก./ไร 

104.06 116.12 128.18 140.24 140.24 

- แพะ ป 2556 = 135.56 ก.ก./ไร 
ป 2557 = 128.29 ก.ก./ไร 
ป 2558 = 140.73 ก.ก./ไร 
ป 2559 = 143.62 ก.ก./ไร 
เฉลี่ย 4 ป = 137.05 ก.ก./ไร 

137.05 144.71 152.37 160.03 160.03 

1.การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
สาขาเกษตร (เพิ่มข้ึน รอยละ 0.4ตอป) 

-อ ัต ร ากา รขย ายต ัว ขอ ง
ผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตร  
ป 2553 = (-4.1%) 
ป 2554 = (-4.1%) 
ป 2555 = (-28.4%) 
ป 2556 =  2.6% 
ป 2557 =  0.2% 
(เฉลี ่ย 5 ป = -6.76% 
เ ฉ ลี ่ย 2 ป ( 2 5 5 6 -
2557)=1.4%) 

1.4 % 1.8 % 2.2% 2.6% 2.6 % 
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 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
 

2. อัตราการขยายตัวของรายไดจาก
การทองเที่ยว  
(เพิ่มข้ึนรอยละ2.6 ตอป) 
 
 
 
 
 
 

- อ ัตราการขยายต ัวของ
รายไดจากการทองเที่ยว  
 ป 2554 = 4.87% 
 ป 2555 = 13.97% 
 ป 2556 = 3.22% 
 ป 2557 =  5.64% 
 ป 2558 =  8.43% 
(คาเฉลี่ย 4 ป = 5.54%     
ไม ค ิดป  2555  ที ่ม ีค า ส ูง
ผิดปกติ) 

8.43 % 
 
 
 
 
 
 
 

11.03 % 
 
 
 
 
 
 
 

13.63 % 
 
 
 
 
 
 
 

16.23 % 
 
 
 
 
 
 
 

16.23% 
 
 
 
 
 
 
 

3. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม  
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 ตอป) 

-อัตราการขยายต ัวของ
ผลิตภณัฑมวลรวมสาขาเกษตร  
 ป 2553 = (-2.0%) 
 ป 2554 = 4.5% 
 ป 2555 = (-15.9%) 
 ป 2556 =  (-0.8%) 
 ป 2557 =  2.9% 
(คาเฉลี่ย = -2.26%) 

2.90% 3.40% 3.90% 4.40% 4.40% 

4. รอยละของประชากรท่ีอยูใต
เสนความยากจน  
(ลดลงปละ 1.64%) 

ป 2556 = 35.31% 
ป 2557 = 45.13% 
(เฉลี่ย 2 ป = 40.22%) 

40.22% 38.58% 36.94% 35.30%  35.30% 

 

กลยุทธ ประกอบดวย 8 กลยุทธ 
 (1) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการทองเท่ียว การคา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

จังหวัด  
 (2) พัฒนาผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหม       

มีความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได  
 (3) พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีปริมาณ คุณภาพ 

รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการคา และการสงออก  
 (4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานรองรับ          

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน       
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสันทนาการและกีฬา 

 (6) เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคา       
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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 (7) สรางงาน อาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเท่ียว และการบริการ เนนการกระจาย
รายไดเปนไปอยางท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน 

 (8) ยกระดับคุณภาพการสรางสรรคเศรษฐกิจเพ่ิมคาจากฐานของการกีฬา นันทนาการ และ     
การบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง 
 

  เปาประสงค  : การคาระหวางประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง 
 

  ตัวช้ีวัด  

 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
(1) มูลคาการคาระหวางประเทศ 
(เพิ่มข้ึนปละ 137 ลานบาท) 

- มูลคาการคาระหวางประเทศ 
ป 2555 = 3,693.99 ลบ.  
ป 2556 = 3,178.77 ลบ. 
ป 2557 = 3,208.72 ลบ. 
ป 2558 = 3,353.43 ลบ. 
ป 2559 = 3,586.80 ลบ. 
(คาเฉลี่ย 5 ป=3,404.34 ลบ.) 
(เฉลี่ย 3 ป (57-59) เพิ่มข้ึน=
136.01 ลบ.) 

3,860.80 

ลานบาท 
 

3,997.80 

ลานบาท 
 

4,134.80 

ลานบาท 
 

4,271.80 

ลานบาท 
 

4,271.80 

ลานบาท 

 

 

  

กลยุทธ ประกอบดวย 8 กลยุทธ 
 (1) พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถ่ิน ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชน

เชื่อมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
 (2) จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ท่ีมี

ความพรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนท่ีเปนสากล 
 (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย  พัฒนาระบบบริการและ

สภาพแวดลอมดานชายแดนรองรับการคาชายแดน 
 (4) พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงการคาชายแดนอยางเปนระบบ

ครบวงจร 
 (5) สรางพ้ืนท่ีการคาเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในพ้ืนท่ี และ

จังหวัด  
 (6) เชื่อมโยงระบบการธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน

การคาชายแดน ในระดับตนแบบท่ีดีของประเทศ 
 (7) พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลาดสูสังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการคากับประเทศ 

อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

  เปาประสงค  : คุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน มีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

 

  ตัวช้ีวัด   
 

 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1. รอยละของหมูบานที่ผานการจัด
ระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
(เพิ่มข้ึน รอยละ 1 ตอป) 
 

- รอยละของหมู บานที ่ผาน
ก า ร จ ัด ร ะ ด ับ ห มู บ า น
เศรษฐกิจพอเพียง  
ป 2556 = 2.21 
ป 2557 = 2.38 
ป 2558 = 4.41 
(เฉลี่ย 3 ป = 3.00) 

3.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

6.00 

 

6.00 

2. รอยละของการแกไขปญหาเพื่อ
ลดจาํนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได
เฉลี่ยต่าํกวาเกณฑ จปฐ.(เพิ่มข้ึน 
รอยละ 1.51 ตอป) 
 

- จํานวนครัวเรือน 
ยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่าํ
กวาเกณฑ จปฐ 
ป 2556 = 74.11 
ป 2557 = 94.76 
ป 2558 = 90.23 
(เฉลี่ย 3 ป = 86.37) 

90.23 91.74 

 

93.25 

 

94.76 

 

99.11 

3.คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 
เพิ่มข้ึน 1 คะแนนตอป 
 

- คาเฉลี่ยคะแนน O-net  
ม.3 เพิ่มข้ึนรอยละ  
ป 2556  = 34.89 
ป 2557  = 31.76 
ป 2558  = 32.00 
(คาเฉลี่ย 3 ป = 32.88) 

32.00 

 

33.00 

 

34.00 35.00 35.00 

4. อัตราทารกตายตอการเกิดมีชีพ
พันคน (ลดลงรอยละ 0.31 ตอป) 
 

- อัตราทารกตายตอการเกิด
มีชีพพันคน  
ป 2556 = 12.48  
ป 2557 = 9.99 
ป 2558 = 12.55 
ป 2559 = 10.91 
(คาเฉลี่ย 4 ป = 11.48) 

10.91 

 

10.60 10.29 

 

9.98 

 

9.98 

5. อัตราการวางงาน(ลดลง0.2 ตอป) 
 

- อัตราการวางงาน  
ป 2554 = 1.87  
ป 2555 = 0.70 
ป 2556 = 2.11 
ป 2557 = 2.21 
ป 2558 = 1.64 
(คาเฉลี่ย 5 ป = 1.71) 

1.71 

 

1.51 

 

1.31 

 

1.11 

 

1.11 
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 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
6. อัตราการขยายตัวของปาไม 
(เพิ่มข้ึนปละ 0.95%) 

- อัตราการขยายตัวของปาไม 
ป 2554 = 713,943.74  
ป 2555 =0% (713,943.74) 
ป 255=-0.61% (709,562.37) 
ป 2557=4.14% (738,957.59) 
ป 2558=0.35% (741,535.37)  
(เฉลี่ย 3 ป =1.29%) 

1.29% 2.24% 3.19% 4.14% 4.14% 

 

กลยุทธ ประกอบดวย 9 กลยุทธ 
(1) สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดําริและเสริมสรางศักยภาพ      

การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีคุณภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีภูมิคุมกัน

ภายใตอัตลักษณท่ีดีงามของพ้ืนท่ี 
  (3) พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูความเปลี่ยนแปลงดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มุงสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา 
  (4) เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษา
พรอมสูสังคมดิจิทัล 

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงตนเองได มีสุขภาวะท่ีดีและยึดวิถี
แหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (6) เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บานเมืองสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: เสริมสรางสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ี 

  เปาประสงค  :ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ   
  ตัวช้ีวัด  
 

 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1.รอยละหมูบาน/ชุมชน/พื้นที่ไม
สังกัดชุมชนที่ไมมีการกอเหตุรุนแรง
ในพื้นที่ (เพิ่มข้ึนรอยละ 1.23 ตอป) 
 

- ร อยละหมู บ าน/ช ุมชน/
พื ้นที ่ไมส ังกัดชุมชนที ่ไม มี
การกอเหตุรุนแรงในพื้นที่  
ป 2556 = 87.69 
ป 2557 = 88.08 
ป 2558 = 90.15 
(เฉลี่ย 3 ป = 88.64) 
(เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.23 ) 

93.75 

 

94.98 

 

96.21 

 

97.44 

 

97.44 

2. สัดสวนคดีอาญา 5 กลุม ตอแสนคน 
(ลดลง  18 คดีตอป)  
 

-สัดส วนคดีอาญา 5 กลุ ม 
ตอแสนคน  
ป 2554 = 289 
ป 2555 = 265 

245 227 209 191 191 
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 ตัวช้ีวัด 
ขอมูลคาฐาน คาเปาหมายรายป 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
ป 2556 = 246 
ป 2557 = 214 
ป 2558 = 215 
(เฉลี่ย 5 ป = 245.8 ) 

3. สัดสวนคดียาเสพติดตอแสนคน  
(ลดลง 13 คดี ตอป) 
 

- สัดสวนคดียาเสพติดตอ
แสนคน  
ป 2554 = 392  
ป 2555 = 472 
ป 2556 =487 
ป 2557 = 450 
ป 2558 = 437 
(เฉลี่ย 5 ป = 447.6) 

437 424 411 398 398 

 

กลยุทธ ประกอบดวย 6กลยุทธ 
(1) เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบ

เรียบรอย และมีความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
(2) เสริมสรางวิธีการคิดของประชาชน สรางหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และ

อยูรวมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวฒันธรรม 
(3) เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี 

  (4) จัดการภัยท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงในพ้ืนท่ีทุกประเภทใหลดลง ในท่ัวทุกพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีรัฐและการบูรณาการภารกิจความม่ันคงของหนวยงานในพ้ืนท่ีทุกระดับ 
และพัฒนาระบบงานความม่ันคงท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับ เชื่อม่ันไววางใจจากประชาชน 

(6) สรางพ้ืนท่ีใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซ่ึงกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พ้ืนท่ี ใหกระจายท่ัวท้ังจังหวัด 
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