ค�ำน�ำ
จังหวัดนราธิวาส โดยนายสิทธิชยั ศักดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในจังหวัด
ทั้งราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม             
ได้ดำ� เนินงาน ตามนโยบายและข้อสัง่ การคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของรัฐบาล ข้อสัง่ การ
ของนายกรัฐมนตรี และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มแผนงานโครงการส�ำคัญของกระทรวง
มหาดไทย ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ การท�ำงานตามแนวทางดังกล่าว เป็นความมุง่ มัน่
และจริงใจในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสังคมมีความสุข แก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยความหวังว่า สันติสุข กลับคืนมาในเร็ววัน ตามวิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส   
ที่ว่า “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”  
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา       
แก่หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดท�ำเอกสารฉบับนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานของจังหวัดนราธิวาสฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป
และ  ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่าน ให้ประสบความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้ด้วยดี

      

                

       (นายสิทธิชัย  ศักดา)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
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บทน�ำ
“เรารัก...นราธิวาส”
นโยบายของนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ที่เห็นผลในเชิงประจักษ์ในทุกมิติ
“เรารัก...นราธิวาส” นี่คือนโยบายที่นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกาศ
ทันทีที่เข้ารับต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยประกาศให้มีวาระ
ส�ำคัญใน ๓ ประเด็น คือ ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ เพือ่ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ให้ดีขึ้น การส่งเสริมด้านกีฬาและออกก�ำลังกาย เพราะเล็งเห็นว่ากีฬาสามารถพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง
และมีจิตใจที่ดี รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัยที่เป็นปัจจัยพื้นที่ฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ และประเด็นสุดท้าย คือ
การสร้างวินัยรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ชาวนราธิวาสรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ป้องกันให้ห่างไกลจากโรค และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ขับเคลื่อน นโยบาย “เรารัก...นราธิวาส” ไปพร้อมกับการเชิญชวนให้ทุกคน
ร่วมสวมใส่เสื้อ “เรารัก...นราธิวาส” ซึ่งเป็นเสื้อหลากสี ในราคา ๑๐๐ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ได้เก็บไว้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กบั ลูกหลานชาวจังหวัดนราธิวาส ทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำ� หรับ
การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ประชาชนทั้ง ๑๓ อ�ำเภอของจังหวัด
นราธิวาส ต่างพร้อมใจสวมเสื้อ “เรารัก...นราธิวาส” กันทั้งเมือง อีกทั้งยังสวมใส่ไปต่างภูมิภาค
ทั่วประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นคนนราธิวาส อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชยั ศักดา
ได้มงุ่ มัน่ กับการดูแลทุกข์สขุ ของประชาชนในพืน้ ที่ โดยแม้จะอยูท่ า่ มกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในทุกห้วงเวลาที่มีโอกาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท่านนี้จะนั่งรถประจ�ำ
ต�ำแหน่ง ซึง่ ท้ายรถเต็มไปด้วยกระเช้าของขวัญ ขนม และเครือ่ งดืม่ ลงพืน้ ทีไ่ ปตรวจเยีย่ มก�ำลังพลทีป่ ฏิบตั ิ
งานรักษาความปลอดภัย ณ จุดตรวจต่างๆ ไม่เว้นแม้ในยามวิกาลที่ข้าราชการส่วนใหญ่ต่างนอนหลับ
พักผ่อนเพื่อเตรียมท�ำงานในเช้าวันต่อมา
“ก�ำลังพลของเรา ทุ่มเทท�ำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืน เราในฐานะผู้บังคับบัญชา ก็ต้องมาให้ก�ำลัง
ใจเขา มาขอบคุณเขาที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ และ
บ้านเมืองของเรา ให้เขารู้ว่าพวกเขาส�ำคัญกับพื้นที่และผู้ว่าฯ จะไม่ทอดทิ้งเขา” นายสิทธิชัย ศักดา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเมือ่ ครัง้ มาตรวจเยีย่ มก�ำลังพล ณ ด่านน�ำ้ ตก อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส พร้อมนายปรีชา นวลน้อย นายอ�ำเภอสุไหงโก-ลก ในเวลาเที่ยงคืนของวันหนึ่ง
ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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ในช่วงที่เกิดไฟไหม้ป่า ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นช่วงวิกฤตหนึ่งที่ท�ำให้เห็นภาวะผู้น�ำของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาสท่านนี้ชัดเจน เพราะแม้จะเป็นช่วงที่ไฟป่าลุกโชนหรือหมอกควันปกคลุมหนาแน่น
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ยังลงพื้นที่มาตรวจสอบและอ�ำนวยการการควบคุม
ไฟป่าด้วยตนเองทั้งในพื้นที่อ�ำเภอสุไหงปาดี และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก และส่งความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ
ลงมาในพืน้ ทีป่ ระสบภัย ส่งผลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาในทุกระดับมีกำ� ลังใจในการท�ำงานอย่างเต็มที่ จนสามารถ
ควบคุมไฟป่าไว้ได้ในที่สุด ขณะที่เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น�้ำโก-ลก และทุกพื้นที่
ในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการให้ดูแล
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด
ผลการท�ำงานเชิงรุกในทุกมิตปิ รากฏให้เห็นเด่นชัดขึน้ เมือ่ มีการสรุปผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลในด้านต่างๆ อาทิ ผ่านเกณฑ์ประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป้าหมายร้อยละ ๙๖ การเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จังหวัดนราธิวาสเบิกจ่ายงบภาพรวมได้ ๒๗๖.๘๓ ล้านบาท จากจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๘๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๙ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของภาคใต้
และเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ ส่วนรายจ่ายประจ�ำ สามารถเบิกจ่ายได้ ๗๔.๘๕ ล้านบาท จากจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๗๙.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๙ และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ ๒๐๑.๙๘ ล้านบาท
จากจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐๕.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒ ครองแชมป์อันดับ ๑ ของภาคใต้ และอันดับ ๒
ของประเทศ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ชื่อจังหวัดนราธิวาสได้ปรากฏชื่ออยู่ในล�ำดับต้นๆ
ของประเทศ จากการด�ำเนินการในเรือ่ งนี้ ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะสามารถไปอยูใ่ นจุดนัน้ ได้ แต่นายสิทธิชยั ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท�ำได้ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นายอ�ำเภอและบุคลากรในสังกัด
ภายใต้กรอบการท�ำงานที่ทุกอย่างต้อง “โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด”
ในวันนี้ แม้นายสิทธิชัย ศักดา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จะเดินทางไปรับต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้ว แต่ส�ำหรับชาวจังหวัดนราธิวาส ยังคงจดจ�ำและระลึกถึงท่านในฐานะที่ช่วย
ปลุกจิตส�ำนึกให้ชาวนราธิวาส รักและภาคภูมใิ จกับความเป็นคนนราธิวาส ตามนโยบาย “เรารัก...นราธิวาส”
เป็นการสร้างความรักที่มีต่อบ้านเกิดด้วยหัวใจที่รักถิ่นเกิดอย่างแท้จริง เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสท่านนี้ ได้เป็นต้นแบบที่ท�ำให้เห็นว่า จังหวัดนราธิวาส เมืองคนดีศรีนราแห่งนี้ คือ ดินแดนแห่ง
ความสุขของทุกคนทั้งผู้ที่เกิดที่นี่ และมาท�ำงานที่นี่ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
กล่าวทิ้งท้ายกับชาวนราธิวาส ก่อนเดินทางไปรับต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาไว้ว่า จังหวัดนราธิวาส
คือ ความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมาท�ำงานร่วมกับส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพราะทุกคนมีอัธยาศัยดี มีความเป็นมิตรระหว่างกันของทุก
ศาสนา และทุกคนมีความรักในจังหวัดนราธิวาสจนเห็นผลในเชิงประจักษ์ส�ำหรับการให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในทุกด้าน
นโยบายของท่านและสิ่งต่างๆ ที่ท่านริเริ่มไว้ พี่น้องชาวนราธิวาส จะระลึกถึงและสานต่อ
เพราะ “เรารัก...นราธิวาส”
								
ขอแสดงความชื่นชม
				
				
จากใจ “ชาวนราธิวาส”
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา)
ในรอบ ๒ ปีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
จังหวัดนราธิวาส โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในจังหวัด
ทัง้ ส่วนภูมภิ าค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ดำ� เนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล
๑๑ ด้าน ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและข้อสัง่ การทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี
ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดรับผิดชอบและน�ำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และจัดท�ำ ปรับปรุงแก้ไข ทบทวน ตลอดจนขยายผล
แผนงานโครงการต่างๆ ให้ลงไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
กระทรวงมหาดไทย ก�ำหนดกลุ่มแผนงานโครงการส�ำคัญ ๘ วาระมหาดไทย ส�ำหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความพยายาม ความมุ่งมั่น และจริงใจของจังหวัดนราธิวาส ในการพัฒนาพื้นที่
เพือ่ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี และสังคมมีความสงบสุข แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีด่ ว้ ยความหวังว่า
สันติสุข จะกลับมาในเร็ววัน ตามวิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาสที่ว่า “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”
ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

๒. ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น

๒.๑ งานด้านสังคม
๒.๑.๑ จัดสร้างเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ และหอเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส : นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารกรมการจังหวัด
รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเห็นพ้องกันว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายในพื้นที่ พระองค์ท่าน
ทรงเลือกจังหวัดนราธิวาสเป็นพืน้ ทีส่ ร้างบ้าน ซึง่ ชาวนราธิวาสทุกคนภาคภูมใิ จว่าบ้านพ่ออยูท่ นี่ ี่ จึงพร้อมใจกัน
ที่จะสร้างหอเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพิพิธภัณฑ์
เมืองนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อ�ำเภอเมืองนราธิวาส เนื่องจากพระองค์ท่านได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาจังหวัดนราธิวาส มาประทับพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์มากมาย ทั้งด้านการ
ศึกษา การเกษตร ด้านสังคม สิง่ แวดล้อม ด้วยเหตุนที้ กุ ภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาส เพือ่ เทิดพระเกียรติพระองค์
ท่าน ประกอบกับเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงขึ้นครองราชย์ นับเป็น
มหามงคลก็ได้จดั สร้างหอเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้วย และในการก่อสร้างหอเกียรติยศ
จังหวัด ได้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดนราธิวาส ขณะนี้การด�ำเนินการ
คืบหน้าตามล�ำดับ ได้ปรับโครงสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในหอเกียรติยศ จะมีห้องพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย พระราชประวัติ การขึ้นครองราชย์และเสด็จกลับ
ไปศึกษาต่อ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบรมราชาภิเษก ผนวช ครอบครัวพระราชา บ้านของพ่อ
พระราชกรณียกิจภาพรวมและโครงการพระราชด�ำริในจังหวัดนราธิวาส พระราชอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รางวัล
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการเสด็จสวรรคตและการแสดงความอาลัย และห้องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย พระราชประวัติ การศึกษา พิธีสถาปนา
เฉลิมพระนามาภิไธย ผนวช พระราชกรณียกิจภาพรวมและโครงการพระราชด�ำริในจังหวัดนราธิวาส และ
พระอัจฉริยภาพ ทัง้ นีค้ าดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการให้ประชาชน
เข้าชมได้ช่วงปลายปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน
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๒.๑.๒ การส่งเสริมการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์เมืองนราธิวาส : เพือ่ จัดแสดงเรือ่ งราว ความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนแผ่นดิน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของประชาชน ชาติพันธุ์ ศาสนา วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม ทีห่ ลากหลายในพืน้ ทีด่ ว้ ยการมีสว่ นร่วมของประชาชน ทัง้ นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนประชาชน
ในการระดมแนวคิด ประชาพิจารณ์เรือ่ งราวการจัดแสดง ซึง่ จะสามารถเปิดให้บริการเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๓ การจัดสร้างศาลหลักเมืองนราธิวาส : เนื่องจากเมืองนราธิวาสยังไม่เคยปรากฏหลักฐาน
การมีศาลหลักเมืองมาก่อน เพือ่ เป็นการเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ประชาชน อันจะน�ำไปสูค่ วามสงบสุขอย่างมัน่ คง
ถาวรตลอดไป และด�ำเนินการก่อสร้างในโอกาสที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเมืองจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เปลี่ยนชื่อเมืองจาก “บางนรา” เป็น “นราธิวาส”
ซึ่งหมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น จึงได้จัดตั้งกองทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
ร.๖ และศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ขึ้น ปัจจุบันมีเงินกองทุน จ�ำนวน ๘,๑๓๒,๓๖๗.๖๗ บาท (แปดล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
นายสิทธิชยั ศักดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส ได้จดั พิธวี างศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองนราธิวาส โดยมีนายณัฐพงศ์
ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และขณะท�ำพิธีได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด ซึ่งถือว่า
เป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง อันจะแสดงถึงความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นต่อจังหวัดนราธิวาส
อีกทั้งศาลหลักเมืองนราธิวาส ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนราธิวาสด้วย ในส่วนของเสาหลักเมืองจังหวัด
นราธิวาส ได้จัดหาไม้ท�ำเสาหลักเมือง ๒ ชนิด คือ ไม้สักทอง ได้มีพิธีบวงสรวง และตัดต้นสักทอง เมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า แม่ปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ และไม้ราชพฤกษ์
ท�ำพิธีบวงสรวง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด่านตรวจโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
ทั้งนี้ จะน�ำไม้สักทอง และไม้ราชพฤกษ์ ไปประกอบเข้าด้วยกัน ณ จังหวัดอยุธยา และส่งให้ส�ำนักช่างสิบหมู่
กรมศิลปากร จัดท�ำเสาหลักเมืองนราธิวาสที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีต่อไป
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๒.๑.๕ การบูรณะซ่อมแซมพระพุทธทักษิณมิง่ มงคล : จังหวัดนราธิวาสมีดำ� ริในการบูรณะซ่อมแซม
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ที่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื่องจากมีรอยคราบด�ำ
และพื้นผิวองค์พระบางแห่งช�ำรุด โดยได้ของบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐ ในการบูรณะซ่อมแซมเป็นเงิน
๓ ล้านบาท เพือ่ ขัดล้างคราบด�ำทีเ่ กาะติดองค์พระพุทธทักษิณ และบูรณะซ่อมแซมปิดทอง ขณะนีก้ ำ� ลังด�ำเนิน
การคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองนราธิวาส พิธีบวงสรวงไม้สักทอง จังหวัดแพร่
และไม้ราชพฤกษ์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อน�ำไปท�ำเสาหลักเมืองนราธิวาส
๒.๑.๔ การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ :
เพื่อแสดงออกถึงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เสด็จเยือนนราธิวาส พระราชทานพระแสงราชศัสตรา
เปลี่ยนชื่อเมืองบางนราเป็นนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะ ตลอดจนเป็นสถานที่ประกอบพิธีใน
วันลูกเสือแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น จึงได้ร่วม
กับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ขึ้น โดยได้ประสานกรมศิลปากรในการออกแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์และน�ำเข้าคณะกรรมการก่อสร้าง
อนุสาวรียแ์ ห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการแก้ไขต้นแบบ ตามทีส่ ำ� นักพระราชวังได้แสดงความเห็น
เมือ่ แล้วเสร็จจึงได้นำ� กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการก่อสร้างต่อไป ทัง้ นี้ งบประมาณ
ในการก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้รับการสนับสนุนจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง จ�ำนวน ๗๗
ล้านบาท พระบรมราชานุสาวรีย์ ใช้เงินบริจาค ประมาณ ๔ ล้านบาท และมีเงินกองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ
จ�ำนวน ๖,๗๐๖,๘๒๐.๖๗ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๒.๑.๖ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานคัดด้วยลายมือ :
จังหวัดนราธิวาส โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด�ำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดก
วัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัล-กุรอาน โดยจะจัดแสดงอัลกุรอานคัดด้วยลายมือกว่า ๗๐ เล่ม และ
เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ศกึ ษาหาความรู้ และเข้าชม โดยผลักดันการบริหารจัดการเมือ่ พิพธิ ภัณฑ์แล้วเสร็จ
โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิ ขึ้นมารองรับในการบริหารจัดการ และประสานงานในพื้นที่ระหว่างกรม
ศิลปากร ส�ำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา โรงเรียนสมานมิตรและมูลนิธิอัลกุรอานและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการให้ลลุ ว่ งส�ำเร็จบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ทัง้ นี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการ
ได้ ในปี ๒๕๖๔

ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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๒.๑.๘ การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ แก่ เยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนประพฤติปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดนราธิวาส ในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
แก่ข้าราชการ ประชาชน เยาวชน โดยจัดท�ำเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม ทั้งในด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนครบ ๑๒ ด้าน และด้านพฤติกรรมนักเรียน ทั้งโรงเรียน ในอัตราส่วนคะแนน
ประเมินร้อยละ ๔๐: ๖๐ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในระดับดีเด่น (คะแนน ๙๑ – ๑๐๐) และดีมาก
(คะแนน๘๑– ๙๐) เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ในการยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อย่างเป็นรูปธรรม โดยด�ำเนินการเป็นปีแรกในปี ๒๕๖๐ มีสถานศึกษาสมัคร
ร่วมกิจกรรม ๓๐ แห่ง จ�ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๙,๖๙๒ คน และมีแผนด�ำเนินการต่อเนื่อง ๔ ปี เป็นการกระตุ้น
สถานศึกษาให้ส่งเสริมเยาวชนมีพฤติกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสถานศึกษา

๒.๑.๗ การจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔ :
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาสได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ภายใต้วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีคุณธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความสันติสุข
อย่างยั่งยืน” โดย ส่งเสริมและการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด�ำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและ
ของชาติที่ดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร
ในองค์กร และประชาชน เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม เน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ของสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ ภาครัฐและภาคการเมือง องค์กรวิชาชีพต่างๆ ตลอดเป็นการ
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ในองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยได้สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการการร่วมมือขับเคลือ่ นแผนแม่บท
คุณธรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อน�ำไปสู่สังคมคุณธรรมในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชน สถานศึกษา
จนถึงขณะนี้มีหน่วยองค์กร ร่วมมือขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผน จ�ำนวน ๕๔ แห่ง ขยายไปยังชุมชนคุณธรรม
น�ำร่อง ๔๑ แห่ง ครอบคลุมทุกอ�ำเภอ และโรงเรียนคุณธรรม จ�ำนวน ๑๓๗ แห่ง ซึ่งส�ำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ได้สนับสนุนต่อยอดการจัดกิจกรรมคุณธรรมทุกสังกัด ๔๗ แห่ง

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด/คณะท�ำงานขับเคลื่อนแผน
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
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วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ( ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า )
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ออกประเมินสถานศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและจัดล�ำดับสถานศึกษาในระดับดีเด่น และดีมาก
ที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในด้านการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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๒.๑.๙ การส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อส่งเสริมอ�ำนวยความ
สะดวก บริการ แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังเมืองมาดีนะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไป-กลับ ในช่วงเทศกาลฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฮ.ศ. ๑๔๓๔)
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕ ปี ณ อาคารเอนกประสงค์ท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งประชาชนมีความ
พึงพอใจ และมีผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เดินทางผ่านท่าอากาศยานนราธิวาส โดยการบินตรง โดยสายการบินไทย
ปีละประมาณ ๑,๒๐๐ คน ทั้งไปและกลับ และผู้มาส่งอีกปีละประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน

การส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ไปประกอบพืธีฮัจย์ เพื่อส่งเสริม
อ�ำนวยความสะดวก บริการแก่ผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งขาไปและขากลับ
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๒.๑.๑๐ การสนับสนุนกองทุนการศึกษา “๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อชาวนราธิวาส” :
จังหวัดนราธิวาส โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้ร่วมกับ
มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่า
วชิราวุธวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป จัดตั้งกองทุน
การศึกษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อชาวนราธิวาส ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาของประชาชน และเพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาของเยาวชนนราธิวาส ที่เรียนดี มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้น โดยจังหวัดได้มอบทุนการศึกษามาเป็นระยะๆ และ
ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ได้สานต่อการด�ำเนินงานของกองทุน
ดังกล่าว และขณะนี้ มีเงินกองทุนการศึกษา จ�ำนวน ๒,๖๔๘,๔๕๙.๓๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพัน
สี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

๒.๑.๑๑ โครงการมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ”: เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช
๒๕๕๙ เป็นช่วงระยะเวลามหามงคลที่ส�ำคัญยิ่ง จังหวัดนราธิวาส จึงได้ก�ำหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับจังหวัดได้มนี โยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จึงได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ นายอ�ำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พ่อค้าและประชาชนทีม่ จี ติ ศรัทธา ร่วม
สบทบทุนบริจาคเพือ่ เป็นทุนการศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชยั ศักดา)
และผูใ้ ห้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครัง้ นี้ ได้ดำ� เนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนจากโรงเรียนในพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๔๖๕ แห่ง จ�ำนวนทุนทั้งสิ้น ๑,๒๒๘ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เนื่องในวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ”
และก�ำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

11

๒.๑.๑๒ โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส (ภายในส�ำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดนราธิวาส) : สืบเนือ่ งจากสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุม่ ผูก้ อ่ การความรุนแรงได้ชกั ชวนกลุม่ ประชาชนให้เข้าเป็นแนวร่วม ในการก่อเหตุรา้ ยและมีพฤติกรรม
ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาของสังคม อีกทัง้ ยังมีการปฏิบตั กิ ารทางด้านจิตวิทยาชีน้ ำ� ให้ประชาชนมีทศั นคติทไี่ ม่ดตี อ่ ภาครัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) เห็นว่า ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น จ�ำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ องค์กรศาสนา (ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด) ซึง่ จังหวัดให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ และ
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาบรรดากรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี จังหวัด
จึงได้จดั ท�ำโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ภายในส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดนราธิวาส เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ที่มาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ในการส่งเสริมความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
กับประชาชนผ่านการบริการภาครัฐที่ดี โดยด�ำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า
ระยะทาง ๘๑๖ เมตร ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งนี้ คาดหวังว่า จะท�ำให้การปฏิบัติงาน
ระหว่างภาครัฐ ประชาชน ผู้น�ำศาสนา ครูผู้สอนศาสนาและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ จะได้มีการบูรณาการ
การปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็ง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๔๖๕ แห่ง
จ�ำนวนทุนทั้งสิ้น ๑,๒๒๘ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗
รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “วันแม่แห่งชาติ”
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
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๒.๒ งานด้านเศรษฐกิจ
๒.๒.๑ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส:
๑) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
เห็นชอบก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวม ๕ ต�ำบล ใน ๕ อ�ำเภอ ประกอบด้วย
ต�ำบลละหาร อ�ำเภอยี่งอ, ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง, ต�ำบลสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุไหงโก-ลก, ต�ำบลเจ๊ะเห
อ�ำเภอตากใบ และต�ำบลโล๊ะจูด อ�ำเภอแว้ง เนื้อที่ ๑๓๕.๑๙๓ ตร.กม. (๑๔๖,๙๙๕.๖๒๕ ไร่) และเมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบมอบหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาความเป็นไปได้
ในการจัดซื้อที่ดินเอกชน จังหวัดนราธิวาส ๒,๒๗๗ ไร่ ในต�ำบลละหาร อ�ำเภอยี่งอ และต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอ
เมืองนราธิวาสเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
๒) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (กนพ.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ เห็นชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดซื้อที่ดินเอกชน เนื้อที่รวม ๑,๗๓๐ ไร่
๑๓.๙ ตารางวา จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) น�ำเสนอ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส�ำหรับเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะท�ำให้
ประชาชนในพืน้ ทีม่ งี านท�ำ มีรายได้ ท�ำให้ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ดี และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
มิติทางด้านความมั่นคงได้ในระดับหนึ่ง
๓) ประธานคณะกรรมการ กนอ. มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการต่อรองราคาทีด่ นิ เพือ่ จัดตัง้ เป็นนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นางพาตีเมาะ สะตีมายู) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นราธิวาส เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ด้วย และคณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกัน ๓ ครั้ง และด�ำเนินการ
เจรจาต่อรองราคาทีด่ นิ กับเจ้าของทีด่ นิ เพือ่ ให้ซอื้ ในราคาประเมินของกรมทีด่ นิ (๑๔๐,๐๐๐ บาท/ไร่) และตาม
ราคาประเมินที่ผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนด�ำเนินการประเมิน ๓ บริษัท ซึ่งราคา
ประเมิน เฉลี่ยไร่ละ ๑๔๕,๙๐๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕๒,๔๑๒,๑๙๐ บาท/ไร่ แต่เจ้าของที่ดินก็ยังไม่ยินยอม
ยังยืนยันที่จะขายในราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท/ไร่ รวมราคาขาย ๔๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาทขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินของการนิคมแห่งประเทศไทย และคาดว่าจะด�ำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔) ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนในที่ดินดังกล่าว จ�ำนวน ๒๘ ราย เนื้อที่ ๘๗๐ ไร่ ประกอบด้วย กิจการด้าน
ยางพารา จ�ำนวน ๗ ราย เนื้อที่รวม ๑๓๐ ไร่, กิจการด้านฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) จ�ำนวน ๘ ราย
เนื้อที่รวม ๑๔๐ ไร่, กิจการด้านพลังงานทดแทน จ�ำนวน ๔ รายเนื้อที่รวม ๒๘๐ ไร่ และอื่นๆ อีกจ�ำนวน
๙ ราย เนื้อที่รวม ๓๒๐ ไร่
๕) จังหวัดได้ด�ำเนินการพัฒนาคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อาทิเช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ๙ ฉบับ, Start Up สร้างพลังธุรกิจ อนาคต
เศรษฐกิจนราธิวาส, เสริมสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก, ศึกษา
ดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพร้อมถอดบทเรียน และ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
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๒.๒.๒ โครงการวางท่อส่งน�้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจ�ำหน่ายประปาบริเวณท่า
อากาศยานนราธิวาส-ชุมชนบ้านทอน : จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านการขนส่งทางบก ทางน�้ำ และทาง
อากาศ แต่ระบบโครงข่ายคมนาคม ยังไม่ได้มาตรฐานและยังไม่สามารถรองรับการขนส่งและผู้โดยสาร
จ�ำนวนมากได้ จ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวจากการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีธุรกิจด้านระบบการขนส่งด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมฮาลาล และ
สาธารณูปโภค เกิดขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส ปัจจุบันมีผู้โดยสาร
กว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ คน รวมทัง้ การพัฒนาผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีใ่ ห้มศี กั ยภาพจ�ำเป็นต้องพัฒนา ท่าอากาศยาน
นราธิวาสให้ได้มาตรฐาน เพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ทา่ อากาศยาน
นราธิวาสมีปญั หาเรือ่ งระบบน�ำ้ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ ส�ำหรับการอุปโภค บริโภค จึงมีความจ�ำเป็นต้องขยายเขตประปา
พร้อมวางท่อส่งน�้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำประปาให้กับท่าอากาศยานนราธิวาส-ชุมชน
บ้านทอน เพื่อให้บริการน�้ำที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนราธิวาส และชุมชนบ้านทอนต่อไป โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) ได้เร่งรัดผลักดันโครงการวางท่อส่งน�้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย
และขยายเขตจ�ำหน่ายประปาบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส-ชุมชนบ้านทอน และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๖๐ ล้านบาท โดยการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อใช้
ส�ำหรับงานวางท่อส่งน�้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจ�ำหน่ายน�้ำประปาบริเวณท่ออากาศยานนราธิวาส
- ชุมชนบ้านทอน ท่อส่งน�้ำ HDPE ๓๑๕ มม. จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ระบบสูบ - ส่ง (ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน
น�ำ้ ท่าอากาศยานนราธิวาส) ท่อบริการถึงบริเวณชุมชนบ้านทอน ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส

๒.๒.๓ งาน “OTOP ทัว่ ไทย ประสานใจสูแ่ ดนใต้สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ภายใต้โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและวิสาหกิจชุมชนเพื่อตลาดการค้าชายแดนใต้
จังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๒๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” โดยจังหวัดได้จัดงาน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส จ�ำนวน ๓ ครั้ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสขยายช่องทางในการเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคอย่างเป็นระบบ มีมลู ค่าการจ�ำหน่ายและส่งออกสินค้า บริการของชุมชนเพิม่ สูงขึน้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพลิกโฉมจากโดมธรรมดา เป็นโดมแอร์ครั้งแรกของจังหวัด
นราธิวาส สรุปผลการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้ง ๓ ครั้งๆ ละ ๗ วัน ๗ คืน และตลอดทั้ง ๗ วัน ๗ คืน ในแต่ละครั้ง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลาย
พื้นที่ รวมถึงชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวงาน กว่า ๗๐,๐๐๐ ราย ส่งผลให้ยอดจ�ำหน่ายสินค้าโอทอปพุ่งสูง
กว่า ๖๕ ล้านบาท ท�ำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นมาก ส�ำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดบูธจ�ำหน่ายสินค้า
โอทอปที่มีชื่อเสียงจาก ๔ ภาคทั่วไทย กว่า ๑๘๐ บูธ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า และการท่องเที่ยว
ของอ�ำเภอสุไหงโก-ลก ภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนใต้ อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (เมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค
อย่างเป็นระบบ เพิ่มมูลค่าการจ�ำหน่ายและส่งออกสินค้า ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีรายได้และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
		

สรุปผลการจัดงานงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจ สู่แดนใต้ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
รวม ๓ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน
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“งาน OTOP ทั่วไทย ประสานใจ สู่แดนใต้ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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๒.๒.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด“ส�ำเภาทอง” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
กรุงศรีอยุธยาแกรนด์ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เข้ารับรางวัลผูว้ า่ ราชการจังหวัด “ส�ำเภาทอง” ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในงานสัมมนาหอการค้าทัว่ ประเทศ
ครั้งที่ ๓๔ จากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยหอการค้าไทย ได้จัดให้มีการ
มอบรางวัล “ส�ำเภาทอง” แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยทาง
หอการค้าจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้น�ำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสต่อหอการค้าไทยใน ๔ มิติ
ประกอบด้วย มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหอการค้าจังหวัด
ด้านการบริหารราชการจังหวัด และมิติความสัมพันธ์และทัศนคติที่หอการค้าจังหวัดมีต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยเหตุผลส�ำคัญ ทีห่ อการค้าจังหวัดนราธิวาส เห็นว่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชยั ศักดา) สมควร
ได้รับรางวัลส�ำเภาทองในปี ๒๕๕๙ ที่ส�ำคัญ คือ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้ความส�ำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจในพื้นที่
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

III

“งาน OTOP ทั่วไทย ประสานใจ สู่แดนใต้ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สนามกีฬามหาราช อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
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๒.๒.๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) จัดทริปท่องเที่ยว “ท่องสุดปลายด้ามขวานทอง นราธิวาส–ตากใบ–สุไหงโก-ลก– สุคิริน” :
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับสายการบินไทยสมายล์ เพื่อจัดท�ำโปรแกรมท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาสในราคาพิเศษ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ มาเยือนและท่องเที่ยวจังหวัด
นราธิวาส โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ร่วมสัมผัสธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ของป่าไม้นานาพรรณ
ในเขตอุทยานแห่งชาติบาลา-ฮาลา ณ อ�ำเภอแว้ง ชมทะเลหมอก-ล่องแก่ง-ร่อนทอง ณ อ�ำเภอสุคิริน และชิม
อาหารพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน โรตี ชาชัก อย่างครบครัน และจากการด�ำเนินการปรากฏว่า มีนักท่องเที่ยว
จากกรุงเทพฯ และจากจังหวัดอื่น ๆ สมัครร่วมทริป ถึง ๗ ทริป และต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “นราธิวาส
ไม่ได้นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ ” และมีความสุขกับการท่องเทีย่ วในจังหวัดนราธิวาส และหากมีโอกาสทุกคนอยากกลับ
มานราธิวาสอีกครั้งหนึ่งและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ท�ำให้นักท่องเที่ยวนอกพื้นที่รู้จัก “นราธิวาส”
มากขึ้น และบางกลุ่มก็รวมตัวมาเที่ยวกันเองก็มี
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(๒) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (นกเงือก ผีเสื้อ ปะการังเทียม) : จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่
๑) การจัดกิจกรรมวันแห่งความรักอย่างยิง่ ใหญ่ภายใต้ชอื่ “๑๔ กุมภา...ทีส่ ดุ นราธิวาส ทีร่ กั ฮาลา-บาลา”
พร้อมสร้างแลนด์มาร์คนกเงือกสัญลักษณ์แห่งความรักเดียวใจเดียว โดยเริม่ จัดครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ซึ่งเป็นแนวคิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) และจังหวัดยังคงจัดกิจกรรม
ดังกล่าวต่อเนือ่ งมาจนถึงปี ๒๕๖๐ มีครู่ กั ๘๓ คู่ จูงมือจดทะเบียนสมรส ให้สญั ญารักแท้แบบนกเงือก บรรยากาศ
เป็นไปอย่างชืน่ มืน่ ซึง่ จัดขึน้ ทีโ่ ครงการรวบรวมพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ฮาลาบาลา
อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
๒) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศชมโป่งผีเสือ้ หลากสี ณ อุทยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี อ�ำเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวทางธรรมชาติอีก ๑ แห่งของจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้นพร้อมทั้งร่วมศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของประชาชนในพื้นที่
ไปพร้อมๆ กัน และที่ส�ำคัญเปิดโอกาสให้มีการศึกษาพันธุ์ผีเสื้อที่มีอยู่หลากหลายรอบๆ น�้ำตกปาโจ ในเขต
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีและ
๓) โครงการบ้านปลา (ปะการังเทียม) และในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน
เป็นจ�ำนวนมาก เป็นการเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส�ำคัญของจังหวัดนราธิวาสเลยทีเดียว
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๒.๓ งานด้านความมั่นคง
๒.๓.๑ การด�ำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นทีจ่ ังหวัดนราธิวาส :
สมาชิกกลุม่ ผูก้ อ่ เหตุรนุ แรงยังคงก่อเหตุรนุ แรงในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดเป้าหมาย ส�ำคัญ คือ เจ้าหน้าที่
รัฐ และราษฎรที่เป็นเป้าหมายอ่อนแอ และจากการปฏิบัติการเชิงรุกด้านยุทธการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในห้วงที่
ผ่านมา ท�ำให้สมาชิกผูก้ อ่ เหตุรนุ แรงเกิดการสูญเสีย เชือ่ ว่ากลุม่ ผูก้ อ่ เหตุรนุ แรงอาจมีการสัง่ การให้สมาชิกกลุม่ ฯ
ก่อเหตุตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติเหตุการณ์
รุนแรงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา พบว่าสถิติเหตุการณ์ในช่วงปีหลังๆ มามีแนวโน้ม ลดลง ประกอบกับ
ข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรง ก็มีแนวโน้มดีขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ภาพ
รวมทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ในเชิงสถิต/ิ ความถีก่ ารเกิดเหตุและพืน้ ทีก่ ารเกิดเหตุ ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีแ่ สดงถึงภาพรวม
สถานการณ์ที่ดีขึ้น คือ การใช้ชีวิตหรือการด�ำรงชีพ ของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ปัจจุบันพี่น้องประชาชน
ยังคงมีการเดินทางใช้จา่ ยเพือ่ การบริโภคหรือใช้บริการ จากผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีม่ ากขึน้ โดยมีการเคลือ่ นย้าย
คนจากชนบทเข้ามาสู่ในเขตเมืองเพื่อการท�ำงาน ประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าบริการ รวมทั้งการ
ศึกษา มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่เขตเมืองมีการขยายพื้นที่อยู่อาศัย/เศรษฐกิจ และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มกี ารขยายตัวเติบโต ราคาค่าเช่า ทีพ่ กั หรือราคาขายทีด่ นิ มีราคาค่อนข้างสูง แต่ยงั มีประชาชน
เข้ามาซื้อที่ดินหรือก่อสร้างบ้านหรืออาคารพาณิชย์ มากขึ้นทุกปี เป็นต้น ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นไปได้ว่า แม้จะ
เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นในพื้นที่ แต่ประชาชนในพื้นที่ ก็ยังมีความเชื่อมั่นในแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
ที่ได้ท�ำอย่างจริงจังทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วน และการดูแลช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเพื่อให้พี่น้อง ประชาชนด�ำรงชีพได้อย่างปกติ
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๒.๓.๒ การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ :
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตของประชาชน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบที่จ�ำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพ จึงได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๖๐/๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอ�ำนวยการ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใช้งบประมาณจากส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้จงั หวัดด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเยียวยาฯ ระดับจังหวัดท�ำหน้าที่
ในการให้การดูแลเยียวยาฯ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และได้ถ่ายโอนภารกิจการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้ศนู ย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินการแทนตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นต้นมา แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นเพียงการประสานงานกับอ�ำเภอ เป็นผู้ด�ำเนินการติดตามผู้ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ได้ด�ำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสื บ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบและการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาฯ
แบบเบ็ดเสร็จ (One stop services) กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีความรุนแรงในพื้นที่อ�ำเภอเมือง
นราธิวาส อ�ำเภอสุไหงโก-ลก และอ�ำเภออื่น ๆ เช่นการวางระเบิดและการลอบวางเพลิงที่มีมูลค่าความเสียหาย
จ�ำนวนมาก เป็นต้นโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดนราธิวาส ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�ำนวน ๓๕๙ ราย งบประมาณ ๘๒,๐๕๒,๓๙๘ บาท (เสียชีวิต ๓๐ ราย บาดเจ็บ
๒๕๕ ราย และทรัพย์สินเสียหาย ๑๙๔ ราย) และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)
จ�ำนวน ๑๐๑ ราย งบประมาณ ๘,๓๘๔,๑๗๖ บาท (เสียชีวิต ๑๙ ราย บาดเจ็บ ๕๗ ราย และทรัพย์สิน
เสียหาย ๒๕ ราย)

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าเยี่ยมอาการให้ก�ำลังใจ
และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ เด็กหญิงศิรภัสสร ทองจันทร์ ได้รับบาดเจ็บ
ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เหตุเกิดบริเวณบ้านธรรมเจริญ ต�ำบลโคกสะตอ
อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน ๔ ราย
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๒.๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : สถานการณ์ปญั หายาเสพติดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
มีการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมและยาบ้า เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดกับ
ชายแดน เนือ่ งจากง่ายในการหลบเลีย่ งเจ้าหน้าทีใ่ นการจับกุม โดยเฉพาะพืชกระท่อมมีการแพร่ระบาดมากขึน้
ซึง่ ประเทศเพือ่ นบ้านไม่ถอื ว่าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดและไม่ผดิ กฎหมาย ซึง่ มีการลักลอบน�ำเข้ามาจ�ำหน่าย
ในพื้นที่ โดยใช้ใบต้มยาแก้ไอและอื่นๆ เป็นส่วนผสมยาเสพติด ประเภท ๔ X ๑๐๐ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ ดังนี้

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าเยี่ยมอาการให้ก�ำลังใจ
และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลรือเสาะ
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ ๒๒ธันวาคม๒๕๕๘ เหตุเกิดบริเวณบ้านนาดา
หมู่ที่ ๓ต�ำบลรือเสาะอ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

(๑) ด้านการป้องกัน จังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และ
นอกสถานศึกษามากมาย อาทิเช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE การจัดรายการทางวิทยุ ครอบครัวอุ่นใจฯ
ผ่านเครือข่ายทางสถานีวทิ ยุสวท.นราธิวาส และสถานีวทิ ยุศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงโทษยาเสพติด, จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) ด�ำเนินการจัด
ท�ำบันทึกข้องตกลง ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาจ�ำนวน ๗ แห่ง,
จัดกิจกรรมผู้น�ำศาสนาพูดหน้าเสาธง จ�ำนวน ๔๕๐ โรง, ต�ำรวจประสานโรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วม จ�ำนวน
๑๙ โรง นักเรียนทั้งหมด ๙,๒๘๖ คน เฉพาะนักเรียนมัธยมมีทั้งหมด ๔,๕๑๐ คน ผลการจ�ำแนกนักเรียน
ของมัธยม ประกอบด้วย กลุ่มดี จ�ำนวน ๔,๓๔๓ คน กลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน ๑๕๐ คน กลุ่มเสพ จ�ำนวน ๑๗ คน,
กิจกรรม ครู ต�ำรวจ แดร์ จังหวัดนราธิวาส มีครูต�ำรวจ D.A.R.E. ในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทั้งหมด
๑๑๒ นาย จ�ำนวน ๑๑๗ โรง๒๒๙ ห้องเรียน นักเรียน จ�ำนวน ๖,๓๐๗ คน, อบรมหลักสูตรครู D.A.R.E. ให้กับ
ครูในโรงเรียนตาดีกา โรงเรียน สอนศาสนาและควบคู่สามัญ โรงเรียนประถมและขยายโอกาส มัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และ กศน.มีผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๖๒๖ คน นอกจากนี้ จังหวัดยังได้จัดตั้ง
ศู น ย์ เ ยาวชนนอกสถานศึ ก ษาน� ำ ร่ อ ง จ� ำ นวน ๑๓ แห่ ง , จั ด ค่ า ยอบรมจริ ย ธรรมเยาวชนกลุ ่ ม เสี่ ย ง
นอกสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๓๐๐ คน และจัดการแข่งกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลและกีฬาอื่นๆ ๑๓ อ�ำเภอ
มีผู้เข่าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน
(๒) ด้านการบ�ำบัด จังหวัดได้มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีผู้ผ่านการ
บ�ำบัด จ�ำนวน ๖๓๙ คน มีการติดตามช่วยเหลือผูผ้ า่ นการบ�ำบัดอย่างน้อย ๔ ถึง ๗ ครัง้ ต่อปี ระยะห่างประมาณ
๑ เดือน เป้าหมาย ๑,๓๑๕ ราย ติดตามแล้ว จ�ำนวน ๑,๐๙๖ คน และก่อสร้าง ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
(ค่ายถาวรระดับจังหวัด) ณ ค่ายกองร้อย อส.จ.นธ ที่ ๑ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส น�ำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งศูนย์เยียวยาฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และน�ำนายกเหล่ากาชาด
เยี่ยมเยียนให้ก�ำลังใจชาวบ้านชุมชนละม้ายอุทิศ ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้มอบถุงธารน�้ำใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบฯ
32
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(๓) ด้านการปราบปราม มีการจับกุมผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สามารถจับกุมได้ จ�ำนวน ๒,๔๕๙ ราย ผู้ต้องหา ๒,๖๘๕ คน จับกุมคดียาเสพติด
ใน ๕ ข้อหาหลัก จ�ำนวน ๗๗๔ คดี ผู้ต้องหา จ�ำนวน ๙๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ยึดทรัพย์สิน จ�ำนวน
๓๒ ราย ๒๔,๓๑๙,๓๔๗ บาท และเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกจับกุมคดียาเสพติด จ�ำนวน ๑๙ ราย

ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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ผลงาน

เด่น

ผลงาน

ด้านป้องกัน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ
ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจ�ำปี ๒๕๖๐

ด้านป้องกัน

โครงการผู้น�ำศาสนาพูดหน้าเสาธง วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดแก่
เยาวชน ตามหลักศาสนาอิสลามแก่เยาวชนในสถานศึกษา จ�ำนวน ๔๕๐ โรงๆ ละ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน
34
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เด่น

ด้านป้องกัน

กิจกรรมค่ายอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มเสี่ยง (ค่ายเอี๊ยะติกาฟ)
ในช่วง ๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

ด้านป้องกัน

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนสนใจกีฬาไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด
ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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ผลงาน

เด่น

ผลงาน

เด่น

ด้านปราบปราม

สภ.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก เข้าร่วมปฏิบัติงานบุกจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ยึดของกลางยาบ้า ๖๙๙,๖๐๐ เม็ด

ด้านบ�ำบัด

ด้านปราบปราม

สภ.ตากใบ เข้าร่วมปฏิบัติงานบุกจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด ยึดของกลางยาบ้า ๔๐๐,๒๐๐ เม็ด
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ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพ
สามารถกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติ และให้ผู้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ
ได้ฝึกอบรมอาชีพให้มีความสามารถน�ำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว พร้อมทั้งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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๒.๓.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดนราธิวาส : จังหวัดนราธิวาสโดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีนโยบายที่จะ
เยี่ยมเยียนพบปะ ประชาชน ผู้น�ำศาสนา รวมทั้งศาสนสถาน และสถานศึกษาทุกศาสนา ทุกสังกัด ทุกอ�ำเภอ
จึงได้จัดท�ำโครงการสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทางในแก้ไขปัญหาด้านศาสนากับการพัฒนาจังหวัดระหว่างผูบ้ ริหารจังหวัด
กับผูน้ ำ� ศาสนา โดยทางด้านศาสนาอิสลาม ได้จดั ท�ำโครงการ “เยีย่ มมัสยิด สร้างศรัทธา ประชารัฐ ร่วมพัฒนา”
มีการพบปะผู้น�ำศาสนา อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำมัสยิดและสัปบุรุษ ณ มัสยิดหรือสถานที่เหมาะสมในพื้นที่ ๑๓ อ�ำเภอ เดือนละ ๑ -๒ ครั้ง รวม ๒๐ ครั้ง
และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ แห่งละ ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมทั้ง มอบสิ่งของ
อุปโภคบริโภคแก่ผู้น�ำศาสนาประจ�ำมัสยิดด้วย ส�ำหรับศาสนาพุทธ ได้จัดท�ำโครงการ “ท�ำบุญเยี่ยมวัด
ประชารัฐร่วมใจ” ส�ำหรับกิจกรรมของพุทธศาสนิกชน ได้กำ� หนดจัดกิจกรรมโครงการท�ำบุญเยีย่ มวัด (ในวันพระ)
โดยเป้าหมายออกท�ำบุญเยี่ยมวัดร่วมกับส่วนราชการ(ในวันพระ) เดือนละ ๒ ครั้ง จ�ำนวน ๒๐ วัดและมอบทุน
การศึกษาให้นักเรียน จ�ำนวน ๕ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท ทุกวัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา ผูน้ ำ� ชุมชน และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดท�ำบุญทุกวันพระ
และให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมท�ำบุญในวันพระ สวดมนต์ สมาทานศีล ปฏิบัติตน ยึดมั่นในหลักธรรมของศีล ๕
และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

๒.๔ ผลการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
๒.๔.๑ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส : จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับ
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน�้ำ
และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
มาเป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท�ำให้เกิดอุทกภัยถึง ๔ ช่วงพื้นที่ประสบภัย ๑๓ อ�ำเภอ ๗๔ ต�ำบล
๔๗๕ หมู่บ้าน ๓๖,๖๐๕ ครัวเรือน ๑๔๕,๖๘๖ คนมีผู้เสียชีวิต ๓ รายสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ได้แก่
สถานศึกษาได้รบั ผลกระทบ ๒๗๔ แห่ง บ้านเรือนเสียหาย ๕๑ หลัง ดินสไลด์ ๒๓ แห่ง ถนน ๒๑๓ สาย สะพาน/
คอสะพาน ๙ แห่ง ท่อระบายน�้ำ ๒๓ แห่ง อ่างเก็บน�้ำ ๓ แห่ง สถานที่ราชการ ๖ แห่ง วัด ๕ แห่ง มัสยิด ๔๔
แห่ง สถานประกอบการ ๒ แห่ง ด้านการเกษตร : สัตว์ตาย ๑,๑๘๖ตัว บ่อเลีย้ งปลา ๙๓ ไร่ และพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ได้รบั ความเสียหาย ๑๙,๓๑๖ ไร่ และจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบอุทกภัยโดยเน้นย�้ำให้ส่วนราชการ อ�ำเภอ และหน่วยงานต่างๆ บูรณาการ สรรพก�ำลังฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทหาร ต�ำรวจ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร สมาชิก อปพร. เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที
โดยเน้นเรื่องการด�ำรงชีพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก นอกจากนั้น จังหวัดนราธิวาส ยังได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากอุทกภัย การช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เส้นทางการสัญจร อพยพผู้ประสบภัยมายังพื้นที่ปลอดภัย
และแจกจ่ายถุงยังชีพ จ�ำนวน ๗๐,๑๗๐ ชุดการให้ความช่วยเหลือกรณีผเู้ สียชีวติ ๓ รายการช่วยเหลือและฟืน้ ฟู
ด้านต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดได้จดั สรรวงเงินทดรองราชการในอ�ำนาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้กบั อ�ำเภอ ๑๓ อ�ำเภอจ�ำนวน
๓ ครัง้ เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ด�ำเนินการซ่อมแซมบ้านทีเ่ สียหายทัง้ หมด ๕๑ หลัง และได้จดั การประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จ�ำนวน ๕ ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือด้านการด�ำรงชีพ ที่อยู่อาศัย ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ และการ
ช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากเงินบริจาคและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ท�ำให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส เป็นด้วยความเรียบร้อย
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๒.๔.๒ การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ : ปัญหาส�ำคัญที่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าพรุ คือ
การเกิดไฟไหม้พรุในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมา พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ สร้างความ
เสียหายให้กับพื้นที่มากที่สุดถึง ๑๔,๘๓๗ ไร่ และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๕๘ มีไฟไหม้สร้างความเสียหาย
รวมกันเพียง ๓,๒๙๑ ไร่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นในพื้นที่อ�ำเภอ
สุไหงปาดี, สุไหงโก-ลก และอ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหรือ ป่าพรุโต๊ะแดง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน�้ำบางนรา
แปลงที่ ๒ ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ได้รับความเสียหายถึง ๓,๒๗๑ ไร่
ซึง่ ในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา จังหวัดนราธิวาส ได้รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ระดมสรรพก�ำลังทัง้ เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติฯ หน่วยควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังและดับไฟตลอด
๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จัดก�ำลังพล เครื่องมือ ยานพาหนะ
ในการป้องกันและดับไฟป่าอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ตักน�ำ้ ดับไฟ และน�ำผูบ้ งั คับบัญชา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง บินตรวจการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้ใช้พารามอเตอร์ และ
โดรน ถ่ายภาพสถานการณ์ไฟป่าเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงเช้าของทุกวัน จนกระทั่งยุติสถานการณ์ได้
ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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ส�ำหรับในปี ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
(๑) โครงการสร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ป่าพรุโต๊ะแดง”งบ
ประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท เพือ่ อบรมสร้างจิตส�ำนึกอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ป่าพรุโต๊ะแดง)
ให้แก่ แกนน�ำภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรอบป่าพรุ เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและรักษาป่าพรุโต๊ะแดงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยให้ที่ท�ำการปกครองจังหวัด
นราธิวาส เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และได้อบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๙๐ คน รวมเป็น
๒๗๐ คน โดยสาระส�ำคัญหรือประเด็นที่เน้นย�้ำในการอบรมปลูกจิตส�ำนึกให้กับภาคส่วนต่างๆ และประชาชน
พื้นที่ ดังนี้
		
(๑.๑) การสร้างความตระหนักรู้ และให้ทุกคนเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาที่ทุกภาคส่วน
จะต้องเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน แสดงให้เห็นถึงความเสียหายทีเ่ กิดจาก “คน”
จ�ำนวนหนึง่ ทีเ่ ข้าไปแสวงหาประโยชน์และท�ำลายธรรมชาติของป่าพรุโต๊ะแดงแล้วน�ำไปสูค่ วามเสียหายทีป่ า่ พรุ
ถูกท�ำลายกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ท�ำให้คนเหล่านี้เกิดความรักความหวงแหนในป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นป่าพรุผืนสุดท้าย
ที่อุดมสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
		
(๑.๒) การสร้างความมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่หรือทางราชการเพียงล�ำพัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ความสิน้ เปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหรือการควบคุมดับไฟในแต่ละครัง้
เปรียบเทียบกับการสร้างความร่วมมือกันป้องกันปัญหา แล้วน�ำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
หรือพัฒนาบ้านเมือง ย่อมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า
		
(๑.๓) อบรมกันแล้ว ต้องรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อคอยเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง เป็นกระบอกเสียงขยายผลไปสู่ภาคประชาชน คนอื่นๆ ในพื้นที่ได้
(๒) โครงการจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ปอ้ งกันไฟป่า งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้สำ� นักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ด�ำเนินการจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์ และวิทยุออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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๒.๔.๓ การแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบู
โด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส : สืบเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ และการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๙
อ�ำเภอ (จังหวัดนราธิวาส ๗ อ�ำเภอ จังหวัดยะลา ๑ อ�ำเภอ และจังหวัดปัตตานี ๑ อ�ำเภอ) ของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พื้นที่ประมาณ ๒๑๓,๑๒๕ ไร่ ท�ำให้ราษฎรซึ่งมีที่ท�ำกินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับความ
เดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีพในชีวิตประจ�ำวันกรมที่ดิน ได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการเดินส�ำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด
ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘- ๒๕๖๑ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ( ๑ ต.ค.๕๘-๓๐ ก.ย.๕๙) ด�ำเนินการออกโฉนดที่ดิน จ�ำนวน
๑๑,๗๐๒ แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ต.ค.๕๙-๓๑ ก.ค.๖๐) ได้ออกโฉนดที่ดิน จ�ำนวน
๑๒,๔๔๗ แปลง

ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

43

สรุปผลการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
				
ล�ำดับ		
ภารกิจ
						
รับเรื่อง		
					
๑
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์			
๕๔๓		
๒
งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
๑,๒๗๙		
๓
บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ			
๓๖๙		
๔
ให้ค�ำปรึกษา				
๑,๑๕๕		
๕
บริการข้อมูลข่าวสาร			
๑,๘๑๐		
๖
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว				
๓๙๐		
			รวม			
๕,๕๔๖		

๒.๔.๔ การด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
ประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมขึน้ ขึน้ ในจังหวัดเพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำ� ปรึกษา รับเรือ่ งปัญหาความต้องการและข้อเสนอ
แนะของประชาชนและท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่
เห็นสมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบโดยการด�ำเนินงานของศูนย์ดำ� รงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนห้วงแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า
		
(๑) มีเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด จ�ำนวน ๑,๙๐๒ เรื่อง ยุติแล้ว ๑,๘๓๔ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๒ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๖๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘
		
(๒) มีเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ จ�ำนวน ๕,๕๔๖ เรื่อง ยุติแล้ว ๕,๔๖๖ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๖ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔ รายละเอียด ดังนี้

การให้บริการ		
อยู่ระหว่าง
ยุติ
ด�ำเนินการ
๔๖๓
๘๐
๑,๒๗๙		
๓๖๙		
๑,๑๕๕		
๑,๘๑๐		
๓๙๐		
๑๐,๓๐๒
๘๐

ร้อยละ
๘๕.๒๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๕๕

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
การให้บริการ		
				
ล�ำดับ		
ภารกิจ
						
อยู่ระหว่าง
รับเรื่อง
ยุติ
									
ด�ำเนินการ
๑
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์			
๔๒๑		
๓๕๓
๖๘		
๒
งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
๑๐๒		
๑๐๒
-		
๓
บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ			
-		
-		
๔
ให้ค�ำปรึกษา				
๘๑๙		
๘๑๙
-		
๕
บริการข้อมูลข่าวสาร			
๕๕๙		
๕๕๙
-		
๖
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว				
๑		
๑
-		
		รวม				
๑,๙๐๒		
๑,๘๓๔
๖๘

44

ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ร้อยละ
๘๓.๘๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๖.๔๒
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๒.๔.๕ การแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๙ : จังหวัดนราธิวาสร่วมกับ คณะท�ำงาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก คณะที่ ๕ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
เป็นประธานที่ปรึกษาจัดท�ำโครงการแก้ไขและพัฒนาผลไม้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสถาบันปิดทอง
หลังพระ และ ศอ.บต. โดยได้ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผลมาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙
จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตทั้งหมด จ�ำนวน ๒๗,๐๖๕ ตัน หรือผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ๒๐๐.๘๙
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ๔๖๐,๙๔๗,๒๒๖ บาท หรือราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๗.๐๓ บาท แยกเป็นเงาะ จ�ำนวน
๘,๓๙๐ ตัน เป็นเงิน ๖๓,๓๘๗,๒๕๐ บาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๗.๕๕ บาท, มังคุด จ�ำนวน ๕,๙๕๒ ตัน
เป็นเงิน ๑๐๑,๑๐๑,๙๖๐บาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๖.๙๘ บาท, ทุเรียน จ�ำนวน ๖,๙๔๐ ตัน เป็นเงิน
๒๑๐,๓๖๒,๑๑๖ บาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๓๐.๓๑ บาท และลองกอง จ�ำนวน ๕,๗๘๓ ตัน เป็นเงิน
๘๖,๐๙๕,๙๐๐ บาทราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๔.๘๙ บาท ทั้งนี้ ส�ำหรับลองกองการพยายามที่จะพัฒนา
ทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผลผลิตให้ได้คุณภาพ มีการคัดเกรด จัดหาตลาด รวมทั้งได้รับความร่วมมือ
จากการรถไฟ ในการลดราคาค่าขนส่งลองกองจาก ๑๐๐ บาท เหลือกล่องละ ๒๐ บาท และสายการบินไทย
สมายล์ ได้เพิ่มน�้ำหนักของส�ำหรับลองกองได้อีกคนละ ๑๐ กก.ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการจังหวัดใช้ศูนย์คัดแยก
ผลไม้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทั้ง ๒๕ ศูนย์ และ ตลาดกลางสินค้าเกษตรอ�ำเภอสุคิริน อีก ๑ จุด เป็นแหล่ง
รวบรวม ผลผลิตในพื้นที่เพื่อส่งไปจ�ำหน่ายผลผลิต และใช้ตลาดกลางสินค้า เกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้
ชายแดนอ�ำเภอยี่งอ ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดต่างจังหวัด
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๒.๕ ผลการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
๒.๕.๑ โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพฝายสากอ ต�ำบลสากอ อ�ำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส : ฝายสากอ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นแหล่งน�้ำที่กรมชลประทาน
ด�ำเนินการสร้างเสร็จเมือ่ ปี ๒๕๒๘และถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลสากอ เมือ่ วันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๔๖ ความจุของฝาย ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์รวม ๒,๕๐๐ ไร่ ปัจจุบันเหลือ ๑,๙๗๖
ไร่ ครอบคลุม ๖ หมู่บ้าน จ�ำนวนประชากร ๑,๒๒๙ หลังคาเรือน ๕,๐๖๑ คน ปัจจุบันฝายสากอได้รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์น้�ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๗ ท�ำให้ตัวฝายพัง ถูกปิดทับถมด้วยทราย ประตูระบายน�้ำช�ำรุด
เสียหาย ส่งผลให้ทางน�้ำเปลี่ยนทิศไปฝั่งซ้ายของฝาย ปีกฝายจึงมีความเสียหาย และสะพานฝายพัง เกษตรกร
ที่พึงพาน�้ำจากฝายสากอจึงไม่มีน�้ำท�ำนา ปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรที่สามารถท�ำนาได้เหลืออยู่เพียง ๒๗๘ ไร่
โดยมีเกษตรกร ๙๙ ราย ซึ่งรับน�้ำจากฝายหมู่บ้านอื่นที่น�้ำสามารถไปถึงได้และยังมีนาร้างอีก ๒๖๘ ไร่
ที่น�้ำไม่สามารถเข้าถึงจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส จึงได้มมี ติอนุมตั โิ ครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพฝายสากอ ต�ำบล
สากอ อ�ำเภอสุไหงปาดีเมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ ส�ำหรับจัดซื้อวัสดุ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๖๖๑,๑๐๐ บาท (สิบล้าน
หกแสนหกหมืน่ หนึง่ พันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มกี ารจ้างเหมา ราษฎรสละแรงงานโดยมูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระ
ซึง่ ด�ำเนินการเรือ่ งน�ำ้ ในพืน้ ที่ สนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกของบริษทั ประชารัฐ รักสามัคคี (เพือ่ วิสาหกิจชุมชน)
นราธิวาส ซึ่งจะท�ำหน้าที่ในการจัดหาวัสดุและเบิกจ่ายเงินภายใต้หลักการส�ำคัญ “ชาวบ้านลงมือท�ำเอง”
มูลนิธิให้องค์ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณเริ่มด�ำเนินการซ่อมแซมในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีชาวบ้าน ผู้น�ำ
ท้องที่ มูลนิธิปิดทองฯ อบต. ก�ำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ�ำเภอสุไหงปาดี ในพื้นที่ ร่วมซ่อมแซม
โดยหน่วยงานภาครัฐ (อบจ./ ส�ำนักงานชลประทานที่ ๑๗) สนับสนุนเครื่องจักรกล และช่างควบคุมงานและ
ในการด�ำเนินการซ่อมแซมฝายสากอ ก็มีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานอยู่เป็นระยะๆ จังหวัดนราธิวาสโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมอยู่เป็นระยะๆ และได้ร่วมกับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (เพื่อวิสาหกิจชุมชน) นราธิวาส นายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน อบต. และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งก็ท�ำให้การด�ำเนินงานผ่านไปด้วยดีผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ปลัดอ�ำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีช่าง อบจ. และอบต.
ร่วมกันรับผิดชอบหน้างาน ปัจจุบนั ความก้าวหน้าของงานประมาณ ๗๐% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ นี้
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๒.๕.๒ ฝายชะลอน�้ำ
(๑) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน�้ำแบบฝายผสมผสานแบบกระสอบ ภายใต้โครงการพัฒนา
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท (งบจังหวัด/
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส) โดยสนับสนุนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ฝายชะลอน�้ำแบบผสมผสาน จ�ำนวน ๕๓ แห่ง เพื่อกักเก็บน�้ำให้อยู่ในพื้นที่ป่าพรุให้นานที่สุดและสร้างความ
ชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า
(๒) โครงการสนับสนุนการต่อยอดและขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ :
เพือ่ สนองแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ให้มแี หล่งกักเก็บน�ำ้
แก่ราษฎรไว้ใช้ในฤดูแล้งท�ำให้ราษฎรได้มีน�้ำไว้ใช้อุปดภค บริโภค และท�ำเกษตรกรรมสร้างความชุมชื้นให้กับ
ป่าไม้ที่มีความลาดชันในชุมชน และยังสามารถกักเก็บน�้ำไว้เป็นชั้นๆ ชะลอการไหลของน�้ำไม่ให้ไหลแรงเกินไป
ช่วยให้ตะกอนไม่ไหลลงไปทับถมล�ำน�้ำตอนล่างและให้ชุมชน เยาวชน สมาชิก กลุ่มต่างๆ ในชุมชนและต�ำบล
ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคีในการท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดี
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวฒ
ั นธรรม ภูมปิ ญั ญาวิถชี วี ติ ตลอดจนจะท�ำให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการท�ำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง
ที่

อ�ำเภอ			

๑. เมืองนราธิวาส
๒. จะแนะ		
๓. ตากใบ		
๔. บาเจาะ		
๕. ยี่งอ		
๖. ระแงะ		
๗. รือเสาะ		
๘. แว้ง		
๙. สุไหงโกลก
๑๐. หน่วยป้องกันไฟป่า
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โครงการ

โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๒ แห่ง
โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๑ แห่ง
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๓ แห่ง
โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๒ แห่ง
โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๓ แห่ง
โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๑ แห่ง
โครงการลอกคลองหน้าฝาย
โครงการสร้างฝาย จ�ำนวน ๓ แห่ง
โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ
(ป้องกันไฟป่า) จ�ำนวน ๕๓ แห่ง
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๒.๕.๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวผู้ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส :
		
เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เยี่ยมราษฎรที่โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ-ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ ต�ำบลศรีบรรพต อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาสได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(หน่วยแพทย์ พอ.สว.) ว่า “ผู้ป่วยสมองพิการต้องฝึกพัฒนาการ” และเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายรายงานผลการด�ำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
ฟื้นฟูเด็กพิเศษโดยครอบครัวนราธิวาส ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวผู้ดูแลเด็กพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ให้ใช้
อาคารหอประชุมเป็นที่ตั้งชั่วคราวของศูนย์ฯ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวผู้ดูแลเด็กพิเศษ จ�ำนวน
๒ รุ่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวทางให้จังหวัดนราธิวาส และ
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ดูแลครอบครัวคนไข้เด็กพิการซ�้ำซ้อนรุนแรงในพระบรมราชานุเคราะห์ และ
ครอบครัวราษฎรทีม่ ลี กู พิการซ�ำ้ ซ้อน ให้มคี วามรู้ และเพิม่ เติมทักษะในการเลีย้ งดูฟน้ื ฟูลกู พิการโดยครอบครัว
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะความพิการและวัยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ จะได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และสมาชิก
ในครอบครัวที่ดูแลเด็กพิการจะได้สามารถประกอบอาชีพเสริมหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและพระองค์ทรง
รับสั่งให้ด�ำเนินการขยายผล ให้ทั่วถึงทุกครอบครัวราษฎรที่มีลูกพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		
เพือ่ ให้สามารถขยายผลการด�ำเนินงานตามพระราชกระแสรับสัง่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส (นางไขแสง
ศักดา) ได้ขยายผลการด�ำเนินการเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่ง เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมกับ
จังหวัดนราธิวาส จัดท�ำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวผู้ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส เพือ่ อบรมความรูก้ ารฟืน้ ฟูดแู ลเด็กพิการ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะในชีวติ ประจ�ำวันให้แก่ลกู พิการ
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ความรู้เบื้องต้นส�ำหรับผู้ดูแลผู้พิการ” เพิ่มเติมในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔ รุ่น รวม ๖ รุ่น
จ�ำนวน ๑๑๕ ครอบครัว และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
		
จากการติดตามเด็กพิการและครอบครัว หลังการฝึกอบรม พบว่า จากการติดตามประเมิน
ในประเด็นดังกล่าว พบว่า เด็กพิการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม ดีขึ้น พ่อ แม่ และผู้ปกครอง
มีองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กพิการ และผ่อนคลายความเครียดจากการเลี้ยงดูลูกและมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดู
บุตรและครอบครัว ท�ำให้คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต “เก้าอี้สุขใจ”
ตามโครงการพัฒนาเครือ่ งช่วยพยุงร่างกายให้เด็กพิการซ�ำ้ ซ้อน ซึง่ เป็นนวัตกรรมเพือ่ ช่วยฟืน้ ฟูเด็กพิการ ทีแ่ รก ทีเ่ ดียว
ในประเทศไทย จัดท�ำและผลิตทีจ่ งั หวัดนราธิวาส พัฒนาขึน้ ตามพระกระแสรับสัง่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีพระประสงค์ให้ฟน้ื ฟูเด็กพิการซ�ำ้ ซ้อนให้ดขี นึ้ เพือ่ พ่อแม่จะได้ไม่ตอ้ งนัง่ อุม้ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ ส�ำหรับการด�ำเนินการผลิต “เก้าอีส้ ขุ ใจ” ได้ถกู พัฒนาขึน้ โดยอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
อาจารย์สังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบ�ำบัด จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ , สถาปนิกจากส�ำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส และผลิตโดยช่างไม้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส ภายใต้
การอ�ำนวยการผลิตโดย นางทิวาพร กาญจนะกิตติกุล ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส
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๒.๕.๔ การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจังหวัดนราธิวาส
นับแต่ปี ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ
พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เพือ่ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจและเยีย่ มเยียนราษฎรในพืน้ ที่
ต่างๆ ทรงได้พบเห็นความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ ๙
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส จ�ำนวน ๓๘๓ โครงการ (ข้อมูลส�ำนักงาน กปร.)จังหวัดนราธิวาส ได้ด�ำเนินการจัดตั้งงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖ เพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดได้จัดตั้งงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี จ�ำนวน ๑๘,๗๓๑,๑๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒๔,๖๙๐,๗๐๐ บาท
โดยได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ ไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาตามแนวพระราชด�ำริ มีโครงการที่ส�ำคัญดังรายละเอียด ต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมโรงทอผ้า : จังหวัดนราธิวาสได้ด�ำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโรงทอผ้ากลุ่มศิลปาชีพ
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย โรงทอผ้า
บ้านเขานาคา (อ.เมืองฯ) โรงทอผ้ากลุม่ ทอผ้าบ้านเชิงเขา (อ.บาเจาะ) และโรงทอผ้าในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอตากใบ จ�ำนวน
๙ โรง ได้แก่ โรงทอผ้าบ้านวัดพระพุทธ โรงทอผ้าวัดใหม่ โรงทอผ้าโคกมะม่วง โรงทอผ้าโคกไผ่ โรงทอผ้าบ้าน
ปลักช้าง โรงทอผ้าบ้านโคกชุมบก โรงทอผ้าบ้านทุ่งฝ้าย โรงทอผ้าบ้านตอหลัง และโรงทอผ้าบ้านทรายขาว

ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก ภายในโรงทอผ้า
กลุ่มศิลปาชีพบ้านเขานาคา

ซ่อมแซมหลังคาโรงทอผ้า
บ้านวัดทรายขาว
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ต่อเติมกันสาดโรงทอผ้าบ้านวัดใหม่

ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศโรงทอผ้า
วัดพระพุทธ บ้านปลักช้าง และบ้านตอหลัง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
โรงทอผ้าบ้านปลักช้าง
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(๒) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญา และสร้างคุณค่าผ้าทอนราธิวาสแบบยั่งยืน : เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ร่วมมือ
ในการอนุรกั ษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่ ลายผ้าทอพืน้ บ้านของจังหวัดนราธิวาสและเพิม่ ศักยภาพในการ
ผลิตผ้าทอนราธิวาส ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย และเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างจิตส�ำนึกเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา และการสร้างคุณค่าผ้าทอนราธิวาสให้เป็น
ที่รู้จักสู่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย กลุ่มผ้าทอ ประกอบด้วย กลุ่มบ้านเชิงเขา กลุ่มบ้านทุ่งฝ้าย กลุ่มบ้านโคกไผ่
กลุ่มบ้านตอหลัง กลุ่มวัดเขานาคา, กลุ่มบ้านทรายขาว, กลุ่มวัดโคกมะม่วง, กลุ่มวัดพระพุทธ, และกลุ่ม
บ้านโคกชุมบก โดยได้จดั ให้เวทีนำ� เสนอผลการด�ำเนินงานขึน้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ�ำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัด
นราธิวาส กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สมาชิกกลุ่มอผ้านราธิวาส กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผู้สื่อข่าว
สือ่ มวลชน และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรม โดยมีนายสิทธิชยั ศักดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและมอบเงินรางวัลให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน หัวข้อ “ผ้าทอนราธิวาส”
				

(๓) โครงการโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดนราธิวาส
		
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงประชาเพือ่ วิถชี วี ติ ชาวนาชายแดนใต้ กว่า ๔๐ ปีทที่ รงเอือ้ อาทร
ต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน ในอดีตเกษตรกรชาวนาอ�ำเภอตากใบและใกล้เคียงมีความทุกข์ยากจากสภาพ
ปัญหาเรื่องน�้ำท่วม น�้ำทะเลหนุน น�้ำเปรี้ยวจากป่าพรุ ขาดน�้ำจืด และดินเปรี้ยวตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เรื่อยมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน�้ำในพื้นที่ผ่านโครงการชลประทานลุ่มน�้ำสุไหงโก-ลก
โดยท�ำเขือ่ นดิน/ประตูระบายน�ำ้ กัน้ น�ำ้ ทะเลทีจ่ ะหนุนน�ำ้ เค็มเข้ามา ,จัดระบบระบายน�ำ้ เปรีย้ วในป่าพรุทจี่ ะบ่า
ไหลเข้าแปลงนาและจัดหาน�้ำจืดส่งเข้าแปลงนาเป็นที่มาของระบบชลประทาน “๔ น�้ำ ๓ รส” และทรงแก้ไข
ปัญหาเรือ่ งดินเปรีย้ วผ่านการศึกษาทดลอง เรือ่ ง “การแกล้งดิน” ต่อมามีการน�ำมาขยายผล ณ บ้านโคกอิฐโคก
ในต�ำบล พร่อน ซึง่ เป็นแหล่งท�ำนาทีส่ ำ� คัญอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ของอ�ำเภอตากใบส่งผลให้เกษตรกรชาวนาชายแดนใต้
สามารถท�ำนาได้ผลดี มีรายได้ที่มั่นคง ครัวเรือนสามารถด�ำรงชีพได้อย่างปกติสุข
		
ปี ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน “โรงสีข้าวพิกุลทอง” ให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ใช้ศึกษาวิจัยและให้บริการราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสีข้าวเพื่อการบริโภค
โดยจังหวัดได้น�ำแผนงานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริชื่อ “โครงการโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัด
นราธิวาส” มีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
		
ช่วงปี ๒๕๒๘ – ๒๕๕๖ : โรงสีขา้ วพิกลุ ทองมีบทบาทให้บริการสีขา้ วเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยราษฎร
ในพื้นที่ แต่ด้วยบริบทชุมชนสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันประชาชนสามารถหาซื้อข้าวสารจากท้องตลาด
ได้อย่างง่ายดายและอาชีพการท�ำนาก็ไม่เป็นที่นิยมชาวนาได้ละทิ้งอาชีพท�ำนาเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะการท�ำนา
ไม่ได้ผลดีจากสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้นทุนการท�ำนาที่สูงขึ้น แต่ราคาข้าว
เปลือกตกต�่ำด้วยเหตุที่ข้าวสารจากภาคกลางซึ่งราคาถูกเข้ามาตีตลาด คงเหลือชุมชนเขตอ�ำเภอตากใบ
ที่เกษตรกรยังยึดอาชีพท�ำนาเป็นอาชีพหลัก
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จังหวัดนราธิวาสโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ปรับบทบาทให้โรงสีขา้ วพิกลุ ทองมาดูแลเกษตรกร
เหล่านี้ให้สามารถลดต้นทุนการผลิต มีความมั่นใจในราคาและตลาดข้าว สามารถยึดอาชีพท�ำนาสร้างรายได้
เลีย้ งดูครอบครัวได้อย่างปกติสขุ และมีศกั ดิศ์ รีโดยให้โรงสีขา้ วพิกลุ ทองเป็นแกนหลักในการบูรณาการหน่วยงาน
ต่างๆ ในการพัฒนาโซ่อุปทานอาชีพท�ำนาและการพัฒนาชุมชนสังคม ภายใต้ “การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรชาวนาผ่านการสร้างต้นแบบการปลูกข้าวที่รับผิดชอบและไม่ท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม”

		
จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) ได้สนับสนุนโรงสีฯ
ขับเคลื่อนการตลาด“ข้าวหอมกระดัง” ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นที่มีสารอาหารสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ
ให้ชื่อเสียงในตลาดระดับบน (ข้าวเพื่อสุขภาพ) เพื่อให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาเกวียนละ ๑๙,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท และขายข้าวกล้องให้ได้ราคาเฉลี่ยตันละไม่ต�่ำกว่า ๗๕,๐๐๐ บาท เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง
หรือข้าวไรซ์เบอรี ทีส่ งั คมรูจ้ กั กันแพร่หลายโดยสร้างผลิตภัณฑ์ขา้ วหอมกระดังงาภายใต้แบรนด์ “ข้าวสุขภาพ
พิกุลทอง” ในหลายผลิตภัณฑ์ เช่นข้าวกล้องหอมกระดังงา อาหารสมัยใหม่ : ซูชิ (sushi) ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นครีมนวดสปาภายใต้แบรนด์“NAT”ฯลฯ นอกจากนี้ โรงสีข้าวพิกุลทองร่วมกับ
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่สามารถเข้าไปจัดการตลาดข้าวหอมกระดังงาจากพื้นที่ปลูกทั้งหมดในจังหวัด
ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ มีข้าวเปลือกหอมกระดังงาสู่ตลาดประมาณ ๘๐๐ เกวียน/ปี ซึ่งโรงสีฯ เข้าไปด�ำเนินการ
ตลาดในสัดส่วนถึง ๙๐% ของมูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ ๖๐ ล้านบาท เกิดประโยชน์โดยตรง
แก่เกษตรกรประมาณ ๑,๒๐๐ ครัวเรือน
		
จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสิทธิชัย ศักดา) ได้สนับสนุนโรงสีฯ ขับเคลื่อน
การตลาด “ข้าวซีบกู นั ตัง” พันธุข์ า้ วเฉพาะถิน่ อีกชนิดทีป่ จั จุบนั ประสบปัญหาด้านตลาด เพือ่ ให้ชาวนาขายข้าว
เปลือกได้ราคาเกวียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท และขายข้าวสารให้มีราคาเฉลี่ยตันละไม่ต�่ำกว่า
๒๕,๐๐๐ บาทโดยสร้างผลิตภัณฑ์ “ข้าวซีบูกันตัง” และ “ข้าวซีบูพิ้ง” ภายใต้แบรนด์ “ข้าวสุขภาพพิกุลทอง”
โดยให้ไปเปิดตลาดข้าวในพื้นที่ จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี
ในการนี้ โรงสีข้าวพิกุลทองร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ได้เข้าไปจัดการตลาดข้าวซีบูกันตังจากพื้นที่
ปลูกทั้งหมดในจังหวัด ประมาณ ๒๓,๐๐๐ ไร่ มีข้าวเปลือกหอมกระดังงาสู่ตลาดประมาณ ๗,๕๐๐ เกวียน/ปี
ซึง่ โรงสีฯ เข้าไปด�ำเนินการตลาดในสัดส่วนถึง ๗๕% ของมูลค่าตลาดทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปีประมาณ ๑๙๐ ล้านบาท
เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร ประมาณ ๔,๐๐๐ ครัวเรือน
การด�ำเนินการทั้งหมดเหล่านี้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสถือเป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาผ่านการต่อยอดขยายผลจากพระราชด�ำริที่ส�ำคัญยิ่งไว้ต่อพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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ข้าวหอมกระดังงา
HOM KRADUNG – NGA RICE

ข้าวพื้นเมืองนราธิวาส

(๔) โครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน : เพื่อสร้างเสริมและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการด�ำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตอาหารอย่างเพียงพอต่อการน�ำไปประกอบอาหารแก่เด็กนักเรียนพัฒนาและ
สร้างแหล่งเรียนรู้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน ครู และชุมชนน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนให้มีใจรักที่จะท�ำการเกษตรต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน ๕๓ โรงเรียน มุ่งเน้นกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านการเกษตร เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักสวนครัว การปลูกไม้ผลต่างๆ
เช่น กล้วย มะละกอ เป็นต้น เพื่อเพิ่มสารอาหารด้านวิตามินและคาร์โบไฮเดรตให้กับนักเรียน ท�ำให้ได้สาร
อาหารครบ ๕ หมู่ นอกเหนือจากการปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ผล และเพาะเห็ดนางฟ้า แล้ว บางโรงเรียนยังมี
กิจกรรมการท�ำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน�้ำหมัก โดยน�ำวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่มาท�ำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน�้ำหมัก เพื่อลดปัญหา
สิ่งปฏิกูลที่มีในพื้นที่หรือโรงเรียน กิจกรรมในด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลา
ในกระชัง มีกิจกรรม ในด้านการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้นักเรียนได้รับโปรตีนจากไข่ไก่ ทั้งนี้ผล
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีภาวะทางโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหาร
ครบ ๕ หมู่ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเองไปปรับใช้
ในครัวเรือนต่อไป
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(๕) โครงการ/ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข
ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนอนพยาธิ ของนักเรียนในโครงการพระราชด�ำริฯ
(จัดอาหารเช้าให้แก่นักเรียนที่มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) ประจ�ำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ :
เพื่อสนองพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดีและส่งเสริม
ภาวะโภชนาการที่ดี ให้นักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชด�ำริ โดยจังหวัด
นราธิวาส ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนเพือ่ ตอบสนองพระ
ราชด�ำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น จึงได้จัดท�ำโครงการแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาน�้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์)
งบประมาณปีละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิ ว าส เขต ๑ ได้ ใช้ จ ่ า ยเงิ น งบประมาณตามโครงการแก้ ไขปั ญ หาภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียนพระราชด�ำริ จ�ำนวน ๒๐ โรงเรียน นักเรียนเป้าหมาย ในปี
๒๕๕๙ จ�ำนวน ๗๓๒ คน และ ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๗๐๓ คน และจากการด�ำเนินการ
ดังกล่าว ท�ำให้เด็กที่มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและน�้ำหนักเพิ่มขึ้น
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๒.๕.๕ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รัฐสภา ร่วมกับกองทัพบก จัดท�ำโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพให้กบั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓๙ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑
จั ง หวั ด ยะลา เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แด่ พ ระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร โดยน้อมน�ำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เรือ่ ง “รูร้ กั สามัคคี” ตามแนวทาง “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึก
อาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ด�ำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ๓ หลักสูตร คือ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมจักรยานยนต์
หลักสูตร ๖ เดือน ฝึกทฤษฎีและปฏิบัติในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน ๔ เดือน (๕๖๐
ชั่วโมง) และส่งฝึกในสถานประกอบการ จ�ำนวน ๒ เดือน มีการฝึกอบรมแล้ว จ�ำนวน ๓ รุ่น รวม ๒๐๐ คน
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๒.๕.๖ แผนปฏิบัติการ “เรารัก...นราธิวาส”
การขับเคลื่อนงานนโยบาย ภารกิจส�ำคัญ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ยึด
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน และแผนปฏิบตั กิ ารการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เป็นหลัก (คสช., กอ.รมน., ศอ.บต.) รวมทั้งแนวทางของกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยยึดหลักร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ บูรณาการทรัพยากร เพือ่ แก้ไขปัญหา และพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้อง
กับศักยภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะต้องค�ำนึงถึงมิติพื้นที่ (Area
Approach) ในระดับอ�ำเภอ/ต�ำบล/หมู่บ้าน โดยการบูรณาการการท�ำงานระหว่างส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ รวมทัง้ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.) เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ไห้น้อมน�ำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวปฏิบัติและมุ่งเน้นพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
พอมี พอกิน “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน จังหวัดนราธิวาส โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) ได้ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาที่ส�ำคัญของจังหวัดในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ “เรารัก..นราธิวาส” มาเป็นกรอบให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไปด�ำเนินการ
๓ แนวทาง ได้แก่
(๑) ด้านอาชีพ : แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลดรายจ่ายเพิม่ รายได้ : เศรษฐกิจฐานราก
เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ มีความแตกต่างกัน เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงควรยึดพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ การ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาส รายได้ และการพึ่งตนเองภายใต้แนวคิดและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต เพื่อระดมทุนของกลุ่ม และการ
เพิ่มทักษะการบริหารจัดการและการตลาด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการ
ส�ำคัญ เช่น การพัฒนาตามศักยภาพของอ�ำเภอ ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตผลทางการเกษตร, มาตรการช่วย
เหลือเกษตรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน, มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนระดับต�ำบล การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด โครงการมหกรรมแข่งขันทักษะฝีมอื แรงงาน
จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ประกอบการและแรงงาน เป็นต้น
(๒) ด้านกีฬา : แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ : การกีฬา มีความ ส�ำคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้
ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
เครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตส�ำนึก ในการด�ำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ การส่งเสริมการกีฬาที่ส�ำคัญ เช่น การแข่งขันแบดมินตันจังหวัดนราธิวาส การแข่งขันแบดมินตัน
โอเพ่น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน กีฬาฟุตซอล และการออกก�ำลังกายทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ เป็นต้น
(๓) ด้ า นความสะอาด : แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาด้ า นความสะอาด : จั ง หวั ด นราธิ ว าส
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและงดงาม มีความได้เปรียบ
ของทุนมนุษย์ และทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้ความหลากหลายทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ปัญหา
ที่ส�ำคัญที่พบคือ ปัญหาขยะ การรักษาความสะอาดในสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ ดังนั้น
การจัดการปัญหาดังกล่าวที่ยั่งยืน คือ การสร้างวินัย“รักสะอาด” โดยบูรณาการการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตส�ำนึกในการรักษาความสะอาด โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างวินัย และฝึกความระเบียบให้แก่ชาวจังหวัดนราธิวาส
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะมูลฝอย
		
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนราธิวาส
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ด้านอาชีพ
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ด้านกีฬา
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ด้านความสะอาด
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๒.๕.๗ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ : จังหวัดนราธิวาส ให้ความส�ำคัญกับการเร่งรัดการเบิก
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายหมายของรัฐบาลในทุกรายจ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีภาพรวมของจังหวัด งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบกลาง และงบประมาณ
อื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรฯ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดด�ำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท�ำให้ผลการด�ำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ
ที่ส�ำคัญ เช่น
(๑) งบจังหวัด ปี ๒๕๕๙ : จังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒๘๔.๗๔ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๒๗๐.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๘ เป็นล�ำดับที่ ๑๔ ของประเทศ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจ�ำ
(งบด�ำเนินงาน) ๑๑๗.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๙ และเป็นรายจ่าย
ลงทุน ๑๓๐.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๑ เป็นล�ำดับที่ ๙ ของประเทศ

(๒) งบจังหวัด ปี ๒๕๖๐ : จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒๘๔.๘๒๔ ล้าน
บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๙ เป็นล�ำดับที่ ๑
ของภาคใต้ และล�ำดับที่ ๒ ของประเทศ โดยเป็นรายจ่ายประจ�ำ จ�ำนวน ๗๙.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔.๘๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๙ และเป็นรายจ่ายลงทุนจ�ำนวน ๒๐๕.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๑.๙๘
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒ เป็นล�ำดับที่ ๑ ของภาคใต้ และล�ำดับ ๒ ของประเทศ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก
ในรอบหลายปีที่ชื่อจังหวัดนราธิวาสได้ปรากฏชื่ออยู่ในล�ำดับต้นๆ ของประเทศ จากการด�ำเนินการในเรื่องนี้
ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถไปอยู่ในจุดนั้นได้ แต่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การน�ำของนายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท�ำได้ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นายอ�ำเภอและบุคลากรในสังกัด
ภายใต้กรอบการท�ำงานที่ทุกอย่างต้อง “โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด”
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(๓) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�ำบล (ต�ำบลละ ๕ ลบ) : จังหวัดนราธิวาส
มี ๗๗ ต�ำบล กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร คือ ๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัด
นราธิวาส ได้รับการอนุมัติรวม ๙๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓๘๔,๙๘๖,๙๐๐ (สามร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสน
แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดนราธิวาส สามารถด�ำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ
ครบ ๑๐๐ % เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๙๑๔ โครงการ ผลการเบิกจ่าย
๓๘๒,๘๕๒,๖๔๘.๓๓ บาท (สามร้อยแปดสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบ
สามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ โดยมีเงินเหลือจ่ายจ�ำนวน ๒,๑๓๔,๒๕๑.๖๗ บาท

(๔) งบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม : จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบกลุม่ จังหวัด) ภายใต้แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ จ�ำนวน ๖ โครงการหลัก งบประมาณ ๘๒๑.๖๖๙๘ ล้าน โดยเป็นโครงการที่หน่วยงานระดับ
กรมเป็นผู้ด�ำเนินการ จ�ำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๐.๐๐ ล้านบาท และเป็นโครงการที่ส่วนราชการ
ในระดับจังหวัดเป็นหน่วยด�ำเนินการ จ�ำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๖๑.๖๖๙๘ ล้านบาท และจากการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการดังกล่าว พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว
๔๔๗.๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๑ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ของวงเงิน ๗๖๑.๖๖๙๘ ล้านบาท)
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๒.๕.๘ การจัดงานกาชาดและงานประจ�ำปี (ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐)
จังหวัดนราธิวาส เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงาน “กาชาดและงาน
ประจ�ำปี จังหวัดนราธิวาส ประจ�ำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และงาน
“กาชาดและงานประจ�ำปี จังหวัดนราธิวาส ประจ�ำปี ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา หรือ สวน ร.๕ ถนนศูนย์ราชการ
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อสืบทอดงานประเพณีอันดีงามของจังหวัดซึ่งได้กระท�ำติดต่อกันมาเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น และกิจกรรมของเหล่ากาชาดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด โดยการซื้อสลากกาชาด
ราคาฉบับละ ๕๐ บาท และสลากนาวากาชาด ราคาฉบับละ ๒๐ บาท ร่วมลุ้นรางวัล เช่น รถยนต์เก๋ง รถยนต์
กระบะตอนครึ่ง รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น โทรทัศน์สี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ประมวลภาพกิจกรรม การจัดงานกาชาดและงานประจ�ำปี
(ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐)

ส�ำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านนาวากาชาด การออกร้านและแสดงนิทรรศการ
ของส่วนราชการ อาทิ ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส หัวข้อ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”
ซึง่ จะมีการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการถาม-ตอบปัญหาด้านพลังงาน กิจกรรมบนเวที มีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน วงดนตรีสตริงของสถานศึกษาและวงอาชีพ การแสดงจากชมรม To be number One
การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ การจ�ำหน่ายสินค้า และการโชว์ตัวดารา นักร้อง นักแสดง เป็นต้น
โดยประชาชนเที่ยวชมงานกาชาดและงานประจ�ำปี ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่และสนับสนุนกิจกรรมของเหล่า
กาชาด เพือ่ เป็นรายได้ไว้ใช้สนับสนุนในด้านสาธารณกุศล การช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก รวมถึงผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งนี้ ในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมา จังหวัดมีรายได้สุทธิจากการขายสลากกาชาด
และการออกร้านนาวากาชาด จ�ำนวน ๕,๓๗๔,๘๔๖.๕๐ บาท และ ๕,๔๑๓,๘๕๓.๙๘ บาท ตามล�ำดับ
โดยการออกร้านนาวากาชาด มีรายได้จากการจ�ำหน่ายนาวากาชาดสูงสุดในรอบ ๑๐ ปีทผี่ า่ น โดยในปี ๒๕๕๙
รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายนาวากาชาด จ�ำนวน ๔,๐๖๔,๐๔๐ บาท และในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔,๖๗๔,๑๒๐ บาท
ซึ่งทั้ง ๒ ปี มีรถยนต์เก๋งเป็นรางวัลสูงสุดส�ำหรับการลุ้นโชค สุดท้ายก็มีผู้โชคดีได้รับรางวัลดังกล่าว จากการ
ซื้อบัตรนาวากาชาดเพียงแค่ใบละ ๒๐ บาทเท่านั้นเอง
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ประมวลภาพกิจกรรม การจัดงานกาชาดและงานประจ�ำปี
(ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐)

บทสรุป
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ทัง้ ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ปฏิบัติราชการและด�ำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบาย
ของรัฐบาล ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กลุม่ แผนงานโครงการส�ำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย และได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการท�ำงานและการพัฒนาที่ส�ำคัญให้กับ
ทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการท�ำงานตามแนวทางดังกล่าว เป็นความมุ่งมั่นและจริงใจในการพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสังคมมีความสุข แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วย
ความหวังว่า สันติสุขจะกลับคืนมาในเร็ววัน และบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส ที่ว่า
“เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”

ประวัติโดยสังเขป
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๑. ชื่อ-สกุล

: นายสิทธิชัย ศักดา

๒. อายุ

: ๕๗ ปี (เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑)

๓. ภูมิล�ำเนา

: อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ.๕) 		
โรงเรียนเทพศิรินทร์ แผนกวิทยาศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๕. การศึกษาอบรม : - หลักสูตรโรงเรียนนายอ�ำเภอ (นอ.) รุ่นที่ ๔๖ (สอบได้ล�ำดับที่ ๑ ของรุ่น)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๑ (สอบได้ล�ำดับที่ ๒ ของรุ่น)
๖. ประวัติการรับราชการ : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๘ รับราชการในต�ำแหน่งปลัดอ�ำเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง ๓) อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นปลัดอ�ำเภอ อ�ำเภอพนม อ�ำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้างานบรรจุและแต่งตัง้ ฝ่ายเทศบาลและสุขาภิบาล ส่วนการบริหาร
งานบุคคล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปลัดอ�ำเภอ อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป้องกันจังหวัดสะแก้ว ปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอวังสมบูรณ์ กิ่งอ�ำเภอวังสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย นายอ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายอ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๒ ปี ๙ เดือน และด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา
๒ ปี รวมระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องเป็นเวลา ๔ ปี ๙ เดือน
๗. รางวัลที่ได้รับ : - โล่ประกาศเกียรติคุณ : ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวัน
		
ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๖๖.๑๐ สูงสุดเป็นล�ำดับ ๒ ของภาคใต้ จากคณะ
		
กรรมการการเลือกตั้ง
		
- รางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด “ส�ำเภาทอง” ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จากหอการค้าไทย
		
- โล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
- โล่รางวัลเกียรติยศ : ผู้ว่าราชการจังหวัด “TO BE NUMBER ONE” ประจ�ำปี ๒๕๖๐
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ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ผลการด�ำเนินงานของ นายสิทธิชัย ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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