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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนา 

2.1 บทวิเคราะห์  
จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับส่วนราชการ และเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคี ด าเนินการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาจังหวัด โดยปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้ 

2.1.1 จุดแข็ง (Strength : S) 
S1 มีด่านชายแดน 3 ด่านที่ เป็นประตูสู่อาเซียนผ่านทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซีย                   

ซึ่งเอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
S2 เส้นทางการคมนาคมครอบคลุมทั้งทางบก มีโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงสู่ทางระเบียงเศรษฐกิจ                

ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และเชื่อมกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทางราง               
มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครจรดชายแดนรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทางน้ า                      
มีท่าเรือเชิงพาณิชย์ ขนส่งสินค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ทางอากาศมีท่าอากาศยาน
นราธิวาสที่ให้บริการ 3 เที่ยวบิน 

S3 มีทุนมนุษย์ซึ่งมีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายู ประชากร 780,000 คน โครงสร้างประชากรเป็น           
วัยหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในก าลังแรงงาน ประมาณ 330,000  คน 

S4 ทุนวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายู เช่น มัสยิดตะโล๊ะมาเนาะ คัมภีร์อัลกุรอ่านที่เขียน
ด้วยลายมืออายุกว่า 700 ปี มีมากที่สุดในโลก และเป็นที่สนใจของอิสลามิกชนทั่วโลก ที่แวะมา
เยี่ยมชมในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก และมีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คือ ปุาฮาลาบาลา  
เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี แหล่งที่อยูข่องนกเงือกถึง 10 ชนิด และมีใบไม้สีทองสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

S5 นราธิวาสเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ประกอบกับมีภาษามาลายูที่เป็น                 
อัตลักษณ์ที่จะเป็นต้นทุนของการท าค้าขายชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน 

S6 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมง) และเป็นแหล่ง
สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งมีวัตถุดิบที่เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนมากที่สุดของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

S7 มีศูนย์แสดงสินค้าและบริการรองรับการแสดงสินค้าชายแดนสุไหงโก -ลกที่เป็นแหล่งการค้า                    
การลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดน และมีตลาดกลางการเกษตรเพ่ือการส่งออกจังหวัดภาคใต้
ชายแดน เชื่อมโยงกับตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศซึ่งเน้นการตลาดเกษตรทั้งผลไม้ 
ผัก ปศุสัตว์ 

S8 ประชาชนในพ้ืนที่มีความสนใจการกีฬาสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดให้ความส าคัญด้านการกีฬา    
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

S9 มีศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่รับการจัดความรู้ให้กับจังหวัดและผู้สนใจมาศึกษาและท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่จังหวัดและเรียนรู้เรื่องอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
รวมทั้งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 

S10 มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และวิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส ที่สามารถรองรับนักศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ 
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S11 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีปุาพรุโต๊ะแดงเป็นปุาพรุที่สมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและ
มีแหล่งน้ า 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ าสายบุรี, แม่น้ าสุไหงโก-ลก และแม่น้ าบางนรา ซึ่งเป็นต้นทุน                
ที่เพียงพอ ส าหรับการผลิตของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการในพื้นที่ 

S12 มีสถานบริการด้านสุขภาพมีการจัดบริการที่เชื่อมโยงทุกระดับและครอบคลุมทุกต าบลและ                
มีการจัดตั้งโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทาง การแพทย์รองรับบริการประชาชน 

S13 ก าลังประชาชน องค์กรจากภาครัฐ ทั้งในและนอกเขตเมือง เช่น ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม. 
รวมทั้งมีการเพ่ิมอัตราก าลัง อส. ในเขตเมืองเพ่ือดูแลความสงบในพ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษที่มีการยึดหลัก
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 

 
 2.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และท าให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพ                
ได้ตามปกติและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ า ส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างล่าช้า 

W2 ความไม่มั่นใจในความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การลงทุนที่เกิดขึ้นต้องอาศัยภาครัฐลงทุนและ               
ให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเพ่ือสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจในจังหวัด
นราธิวาสไม่เติบโตเท่าที่ควร 

W2 เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตที่ได้มาตรฐาน ระบบ
การค้า เทคโนโลยี การตลาด การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการที่ดี ในการผลิตสินค้า             
ที่มีคุณภาพ และการสร้างมูลค่าให้ได้มาตรฐานการส่งออก 

W3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า และระบบโลจิสติกส์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานและขาดความพร้อมที่จะเอ้ือต่อการเชื่อมโยงการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการสูง  

W4 ขาดการบูรณาการและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเครือข่ายทางด้าน                     
การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

W5 คุณภาพการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ครูผู้สอนไม่ตรงกับวุฒิทางการศึกษา และเด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาอยู่ในล าดับสุดท้ายของประเทศ 

W6 บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน รวมทั้งขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง    
และการบูรณาการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

W7 ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานจ านวนมากยังขาดทักษะฝีมือแรงงาน องค์ความรู้ด้านวิชาการ              
และการบริหารจัดการแนวใหม่ในหลายๆ ด้าน 

W8 บุคลากรทางศาสนา ยังขาดโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยในการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา          
อีกท้ังการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยังขาดสื่อในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนศาสนา 

W9 ประชาชนยังไม่เห็นคุณค่าและไม่ให้ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหาร
จัดการระบบน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฤดูฝนยังเกิดปัญหาน้ าท่วมส่งผลให้ผลผลิต                
ทางเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านรับความเสียหายเป็นประจ าทุกปี 

W10 การเกิดไฟไหม้ปุาพรุเป็นประจ าทุกปี  ท าให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหา            
เป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศและกระทบต่อระบบนิเวศ   
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W11 ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ อีกทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ (ค่าขนส่ง+ค่าก าจัด) ท าให้ไม่ได้น าส่งขยะเข้าระบบก าจัดที่ถูกหลัก 
วิชาการ 

W12 การขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในบางพ้ืนที่  
W13 ความไม่ชัดเจนของแนวเขตพ้ืนที่และเอกสิทธิ์ในที่ดินระหว่างปุาสงวนกับที่ดินท ากินของชาวบ้าน         

ท าให้เกิดพ้ืนที่ทับซ้อนและมีการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทรัพยากร
ที่ดินในบางพ้ืนที่เกิดความเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกและท าการเกษตร  

W14 ขาดแคลนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเพียงพอที่ใช้ในการเฝูาระวังการก่อ
อาชญากรรมในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน 

W15 ประชาชนในบางพ้ืนที่อยู่ในภาวการณ์ว่างงานท าให้ขาดรายได้ที่มั่นคงไม่สามารถบริโภคสินค้าและ
บริการในระดับความจ าเป็นขัน้พ้ืนฐานในการด ารงชีพส่งผลให้หนี้สินต่อครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ทารกที่เกิดมามีความบกพร่องทางกายและใจ 

 
 2.1.3 โอกาส (Opportunities) 

O1 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญส่งเสริมการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
ในพ้ืนที ่

O2 นโยบายการจัดตั้งและส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส และเมืองต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “สุไหงโก-ลก เมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศ”  
ที่ให้สิทธิประโยชน์สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดการลงทุนน าไปสู่การจ้างงาน ประชาชนมีรายได้            
ไม่ต้องไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้าน ครอบครัวมีความอบอุ่น 

O3 มีกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน+3, +6 และนานาชาติและ IMT-GT ที่เอ้ือต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ให้สามารถสร้างการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวนานาชาติ                
ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

O4 ประเทศไทยเป็น Friendly Muslim ล าดับสองของโลกรองจากสิงคโปร์ เป็นโอกาสให้จังหวัดนราธิวาส
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมที่มี
ความโดดเด่นทางอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมเป็นต้นทุนเดิม จะท าให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและดึง
นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลก 

O5 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทย และรัฐกลันตัน รวมถึงรัฐอ่ืนๆ               
ของประเทศมาเลเซีย ท าให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

O6 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีความชัดเจนทุกระดับ ทั้งระดับกระทรวง เขต และจังหวัด เป็นโอกาสในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาอนามัยของแม่และเด็กในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตของทารก    
ซึ่งเนื่องจากการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ของเยาวชนที่ขาดการวางแผน ขาดความรู้ ความเข้าใจ             
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ ท าให้ทารกที่
เกิดมามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง  

O7 การเติบโตของตลาดมุสลิม และกระแสความตื่นตัวของตลาดอาหารปลอดภัย ที่จะเป็นโอกาส          
ในการพัฒนาอาหารฮาลาลของจังหวัด และการเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มประเทศมุสลิม 
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O8 ความร่วมมือเรื่ องการบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประเทศไทย -มาเลเซียอย่ างต่อเนื่ อง                     
ท าให้สามารถขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

O9 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นวาระ
แห่งชาติ ท าให้เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนบูรณการการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพ่ือลดปัญหา                  
ความไม่สงบในพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

O10 รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ า ขยะมูลฝอย และทุจริตคอรัปชั่น
เป็นวาระแห่งชาติ เป็นการลดปัญหายาเสพติดในจังหวัดและเป็นการลดบทบาทของกลุ่มผู้มีอิทธิพล            
ในพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่และ            
จัดเก็บน้ าเพ่ือสามารถใช้ในฤดูที่แห้งแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะครบถ้วน ส่งผลให้
จังหวัดสามารถลดและควบคุมการผลิตขยะมูลได้ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ เป็นการเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด 

O11 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมและทั่วถึง เป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้พัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่               
ได้อย่างทันท่วงที 

O12 มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม “กฎหมายชารีอะห์” ซึ่ งเป็นหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์                  
อัล-กุรอาน โดยเป็นการบังคับใช้เพ่ือตัดสินพิจารณาคดีความเกี่ยวกับครอบครัว เช่น การสมรส                
การหย่าร้าง การแบ่งมรดก และความขัดแย้งในครอบครัว เป็นต้น สอดคล้องกับบทบัญญัติฯ                 
และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

 
2.1.4 อุปสรรค (Threats) 

T1 ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ไม่สามารถ
ควบคุมราคาของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรยังขึ้นกับฤดูกาล                 
และสภาพอากาศ 

T2 กฎหมายและกฎระเบียบบางส่วนที่ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และอ านวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุนและการส่งออก 

T3 สภาวะเศรษฐกิจโลกยังผันผวนและความผันผวนทางการเมือง และการปรับเปลี่ยนรัฐบาล ตลอดจน
นโยบายของรัฐที่ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดนราธิวาสหยุดชะงัก 

T4 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ฝนตกมากขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมทั้งการเกิด            
ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวลดลง 

T5 การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ผ่านสื่อที่อาจเกินจริง ส่งผลให้ประชาชนนอกพ้ืนที่มีทัศนคติ              
ในด้านลบ ท าให้พัฒนาในด้านต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างล่าช้า (ภาพลักษณ์) 

T6 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ที่ท าให้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   
T7 การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ท าลายวัฒนธรรมอัตลักษณ์ที่ดีงาม และการใช้สื่อ      

โซเซียลที่มากเกินควรของเด็ก เยาวชน  
T8 ความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคง                

ในพ้ืนที่ขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
(TOWs Matrix) 

ทิศทางเชิงรุก SO ทิศทางเชิงป้องกัน ST 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มี
คุณภาพและได้ มาตรฐานเชื่ อมโยงในภู มิ ภาคและ
ต่างประเทศ (S2, O3) 
2) พัฒนาด่านชายแดนเชื่ อมโยงประเทศเพื่ อนบ้าน             
และนานาชาติรองรับการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยว
ชายแดน (S1, O2, O3) 
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน
รองรับการลงทุน (S3, O2) 
4) พัฒนายกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ
และในกลุ่มโลกมุสลิม (S4, S5, O4, O7) 
5) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร แหล่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์
เชิ งสร้ างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมสู่ ระบบ
มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกและสร้างความโดดเด่น
สินค้าชุมชนสู่ตลาดโลกมุสลิม (S6, O3, O4, O5) 
6) พัฒนาเมืองชายแดนสุไหงโก-ลกเป็นเมืองต้นแบบ
การค้าระหว่างประเทศที่มีความพร้อม มาตรฐานและการ
จัดการเมืองชายแดน เชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค อาเซียน
และนานาชาติ (S1, S7, O2) 
7) การยกระดับคุณภาพและสร้างสรรค์เศรษฐกิจจากฐาน             
การกีฬาและนันทนาการ (S8, O3) 
8) ส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
(S9, O1) 
9) พัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นแหล่ง                  
การเรียนรู้ทางการศึกษาตามลักษณ์ของพื้นที่รองรับ              
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (S10, O3) 
10) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลขนาดใหญ่
บูรณาการร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ , โรงพยาบาล,
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในการดูแลสุขภาพประชาชน (S12, O6) 
11)  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ส ถ า บั น ท า ง ศ า ส น า ใ น จั ง ห วั ด                        
ซึ่งมีความหลากหลายเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจที่ เข้มแข็งต่อกระแสการไหลบ่าของอารยธรรมโลก                 
และส่งเสริมการแก้ปัญหาทางสังคม โดยใช้หลักธรรม               
ทางศาสนา (S5, O9) 
12) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มปีระสิทธิภาพ  
(S11, O10) 

1 )  ก า รส ร้ า ง ภ าพลั กษณ์ แล ะกา รป ระช าสั มพั น ธ์                 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน โดย
มีศูนย์การศึกษาพิกุลทองฯ และศูนย์OSS ในการให้ข้อมูล 
(S9, T5) 
2) พัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรู้     
และพัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม             
มีทัศนคติที่ดีและคงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส 
(S10, T7) 
3) ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยผลักดันให้ผู้ติด              
ยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาที่เชื่อมโยงการดูแล
อย่ า งต่อ เนื่ องทั้ ง ในสถานบริการภาครัฐและชุมชน                  
(S12, T6) 
4) พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพทุกระดับเพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดจากภัยธรรมชาติให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในระบบบริการสุขภาพ (S12,T6) 
5) การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลด
ปัญหาและปูองกันผลกระทบซึ่งเกิดจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ และมีมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ (S11, T4) 
6) พัฒนาการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้อันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ และการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนเพื่อปูองกัน
สภาวะแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน
มีงานมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง (S9, T4) 
7) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ       
ของความเจริญทางเทคโนโลยีในโลกโซเชียล (S5, T7) 



 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดนราธิวาส 84 

 

ทิศทางเชิงแก้ไข WO ทิศทางเชิงรับ WT 
1) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการลงทุน
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (W2, O2) 
2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีความรู้ด้านการผลิต การค้า 
การลงทุนตลอดจนการใช้นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐาน
รองรับการส่งออกและการแข่งขันในเวทีอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ (W3, O3) 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบูรณาการ                  
การท่องเที่ยวอย่างเปน็ระบบ (W5, O3) 
4) ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว                 
ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือเศรษฐกิจที่ดี เกิดการจ้างงาน
สร้ างอาชีพและรายได้ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่                   
(W8, W16, O3) 
5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ ได้
มาตรฐานของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (W6, O9) 
6) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้  และมี
แนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ในการเผยแผ่หลักธรรม  
ค าสอนทางศาสนา และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน                
(W9, O9) 

1) ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และลดต้นทุนการผลิต               
ภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(W3, T1) 
2) ปรับทัศนะคติและเพ่ิมองค์ความรู้ ในการจัดการ                  
ปัญหาสุขภาพแกนน าสุขภาพในครอบครัวให้สามารถ               
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
(W7, T4) 
3) สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (W10, T4) 
 

7) ขยายโอกาสการศึกษาของแพทย์ ในพ้ืนที่ และ
การศึกษาต่อเฉพาะทางของแพทย์ให้ครบทุกด้าน      
รวมทั้งบุคลากรในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพให้มีทักษะ
พร้อมในการจัดการปัญหาสุขภาพที่ส าคัญให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (W7,O6) 
8) พัฒนาทักษาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล            
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศและ
ต่างประเทศ (W8,O3) 
9) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ                 
และสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ า 
(W10,O10) 
9) การเสริมสร้างจิตส านึกการส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
(W12,O10) 

 

 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดนราธิวาส 85 

 

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน” 

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
2.1.1 วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส : จากผลการวิเคราะห์แวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดทั้งจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาจังหวัดซึ่งปรากฏตามข้อ 2.1 จังหวัดนราธิวาส จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกันว่า 
 
  

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
เศรษฐกิจมั่นคง  หมายถึง  การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร : เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ 
ประมง ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้       
ณ อ าเภอยี่งอ  ที่จะเป็นแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออก                   
โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของ
จังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการท่องเที่ยว : เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว
ใหม่ จากต้นทุนของจังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง  
 2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 
  2.1) เพ่ิมศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโปฺะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก 
ผลิตภัณฑ์ส้มแขก เป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก และพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เช่น
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา,  เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ
อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน           
การสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
 

การค้าเฟื่องฟู หมายถึง  การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลกเป็นต้นแบบ
การค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโก-ลก)          
ที่มีมาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน        
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือ               
ต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด           
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 

นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และเชื่อมั่น                
ของประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาที่ ได้มาตรฐาน และ    
เท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชน      
มีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
 3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่มีความทันสมัย  
ยุคดิจิทัล  มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ยึดหลักในการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน     
มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 
 5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

มุ่งสู่สันติสุขที่ย่ังยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) กองก าลังประจ าถิ่น  กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา   
ความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบปูองกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้               
ในการท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้ านต่างๆ ในพ้ืนที่ 
(ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝุาย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝุายได้แสดงความคิด 
ทัศนคต ิพร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ 
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ และ     
มีความเข้มแข็ง 
 4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และ
ระบบงานทีท่ันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
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 2.1.2 พันธกิจ (Mission) 
  (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
  (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ                   
ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

   (3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
  (4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที ่

   (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      2.1.3 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
   (1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
   (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความม่ันคงในชีวิต  
 

2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายปี 
2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ข อ ง
จังหวัดนราธิวาส       
มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
ร ว ม ข อ ง จั ง ห วั ด
นร า ธิ ว า ส เพิ่ ม ขึ้ น     
ร้อยละ 2 

อัตราการขยายตัวค่ า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
จังหวัดนราธิวาสปี 2558 
ร้อยละ (-0.80)/ 
(มูลค่าปี 2558 เท่ากับ 
37,678 ล้านบาท) 

- - 1.00 
(38,054) 

1.5 
(38,243) 

2.00 
(38,431) 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงมีความ
มั่นคงในชีวิต 

ร ้อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
แก้ไขปัญหาเพื ่อลด
จ า น วนค ร ัว เ ร ือ น
ยากจนที ่ม ีร า ย ได้
เฉลี ่ยต่ ากว ่าเกณฑ์ 
จปฐ.(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.51 ต่อปี) 
 

- ร้อยละของการแก้ไข
ป ัญหาเพื ่อลดจ านวน
คร ัว เ ร ือนยากจนที ่มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. 
ปี 2556 = 74.11 
ปี 2557 = 94.76 
ปี 2558 = 90.23 
(เฉลี่ย 3 ปี = 86.37) 

90.23 91.74 

 

93.25 

 

94.76 

 

99.11 
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2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 2.4.1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  
(Strengthening  for Economic Stability, Trading and Investment Promotion and Border Trading) 
 2.4.2 ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 
      2.4.3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  
(Natural Resource and Environment Management and Sustainability) 
      2.4.4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
(Peaceful and Security on Integration Strengthening) 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
(Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment Promotion  

and Border Trading) 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจ าปี 2558               

มีมูลค่าเท่ากับ 37,678 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านที่มีมูลค่ารวม 38,459 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ( -2.03)           
มีขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน  3.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้เป็นล าดับที่ 4    
ของกลุ่มภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โครงสร้างเศรษฐกิจ                  
เป็นภาคบริการร้อยละ 54.77 ภาคเกษตรร้อยละ 30.98 ภาคการค้า ร้อยละ 9.36 และภาคอุตสาหกรรม     
ร้อยละ 4.90 เศรษฐกิจของจังหวัดเริ่มหดตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 สาเหตุหลักเกิดจากสาขา           
ภาคการเกษตรซึ่งเดิมมีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเริ่มหดตัวอย่างต่อเนื่อง ผลจากการลดลงของ
ผลผลิตจากการเกษตรที่ส าคัญ คือ ยางพารา สาเหตุหลักเกิดจากราคายางพารา เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผลผลิตด้านการเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ รองจากยางพารา เช่น ลองกอง 
ทุ เรียน เงาะ และมังคุด ปริมาณผลผลิตลดลงค่อนข้างมาก และมีความผันผวนของราคาผลผลิต               
ตามสถานการณ์การตลาดในด้านภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด 
 ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีโรงงานเลิกประกอบกิจการแต่อย่างใด เนื่องจาก
นักลงทุนส่วนใหญ่วิตกกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนเป็น
อย่างมาก แม้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ แล้วก็ตาม  แต่ยังไม่สามารถจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุน  ในพ้ืนที่ได้ 
โดยในปี 2559 จังหวัดนราธิวาส มีโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งสิ้น 270 โรง 
แบ่งเป็น โรงงานจ าพวก 2 จ านวน 54 โรง เงินลงทุน 64,189,000 บาท จ าพวก 3 จ านวน 2 โรง มีเงินลงทุน 
ทั้งสิ้น 2,272,323,576 บาท การจ้างงาน จ านวน 3,111 คน 

  ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก  ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส มีผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นรายย่อย
ในพ้ืนที่ ซึ่งปัญหาการค้าปลีกค้าส่งได้รับผลกระทบจากธุรกิจรายใหญ่ที่เข้าแทรกแซงในระบบธุรกิจของท้องถิ่น 
เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น  (7-Eleven) 
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 การค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียบริเวณรัฐกลันตัน โดยมีด่านชายแดน
ที่ส าคัญ 3  แห่ง ประกอบด้วยด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ด่านชายแดนบูเก๊ะตา และด่านชายแดนตากใบ                
ในปี 2559 มีมูลค่าการค้าชายแดนเท่ากับ 4,719.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 3,353.43 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อย 40.73 โดยผ่านทางด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ร้อยละ 66 ด่านตากใบร้อยละ 33 และด่านบูเก๊ะตา
ร้อยละ 1 ตามล าดับ มีสินค้าน้ าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป เรือส าหรับติดตั้งและวางสายเคเบิ้ลใต้น้ าพร้อม
อุปกรณ์ มะพร้าวผล หนังโค ทั้งตัวหมักเกลือ และแปูงสาลี ส่วนสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ เรือส าหรับติดตั้ง
และวางสายเคเบิ้ลใต้น้าพร้อมอุปกรณ์ บุหรี่ เศษยางจากต้นยาง แปูงมันส าปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น 

ส าหรับการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมี ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ เป็นประตูสู่อาเซียนทางใต้ผ่าน           
ทิศตะวันออกของมาเลเซียและติดอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มี อัตลักษณ์ของ          
ความเป็นมาลายู 80% เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์                  
มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่ง  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ปุาฮาลา-บาลา แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เช่น มัสยิดตะโละมาเนาะ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์/
อุโมงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และไม้ดอกสุคิริน  เป็นต้น จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว                         
เป็นจ านวนมากแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ในปี  2559  มีนักท่องเที่ยว จ านวน 655,564 คน 
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีจ านวนนักท่องเที่ยว 635,910 คิดเป็นร้อยละ 3.09 เป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่จะเป็น คนต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ (ร้อยละ 62.60)  คนไทย (ร้อยละ 37.40) 

จังหวัดนราธิวาสได้ทบทวน และปรับทิศทางของประเด็นยุทธศาสตร์โดยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ         
ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และ ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ     
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน และใช้ กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี      
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นฐาน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ และสร้างความยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง มุ่งพัฒนาเป็นประเทศ
แห่งการค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการค้าเพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
ด้วยนวัตกรรม 
 

 2. วัตถุประสงค์ (Strategic Issue Objective) 
1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  เพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าชุมชน 
2) เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดพัฒนา

สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน 

3) เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

4) เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัดจากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน
จังหวัดสู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 

 

  3. เป้าประสงค์  : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่าง
       ต่อเนื่อง 
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4. ตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1. ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วย
การผลิต พืช (ปาล์มน้ ามัน) ประมง 
(ปลากะพงขาว) ปศุสัตว์ (แพะ) 

      

- ปาล์มน้ ามัน ปี 2556 = 1,825.9 ก.ก./ไร่ 
ปี 2557 =2,190.15 ก.ก./ไร่ 
ปี 2558 = 2,288.55ก.ก./ไร่ 
เฉลี่ย 3 ปี=2,101.53ก.ก./ไร่ 

2,101.53 2,332.85 2,564.17 2,795.49 2,795.49 

- ยางพารา ปี 2556 = 290.27 ก.ก./ไร่ 
ปี 2557 = 291.91 ก.ก./ไร่ 
ปี 2558 = 266.21ก.ก./ไร่ 
เฉลี่ย 3 ปี = 282.80 ก.ก./ไร่ 

282.80 285.84 288.88 291.92 291.92 

- ปลากะพงขาว ปี 2556 = 78.05 ก.ก./ไร่ 
ปี 2557 = 93.90 ก.ก./ไร่ 
ปี 2558 = 140.24 ก.ก./ไร่ 
เฉลี่ย 3 ปี = 104.06 ก.ก./ไร่ 

104.06 116.12 128.18 140.24 140.24 

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

137.05 144.71 152.37 160.03 160.03 

2. อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ2.6 ต่อปี) 
 
 
 
 
 
 

- อ ัต ร า ก า ร ขย า ย ต ัว ข อ ง
รายได้จากการท่องเที่ยว  
 ปี 2554 = 4.87% 
 ปี 2555 = 13.97% 
 ปี 2556 = 3.22% 
 ปี 2557 =  5.64% 
 ปี 2558 =  8.43% 
(ค่าเฉลี ่ย 4 ปี = 5.54%     
ไม่คิดปี 2555 ที่มีค่าสูงผิดปกติ) 

8.43 % 
 
 
 
 
 
 
 

11.03 % 
 
 
 
 
 
 
 

13.63 % 
 
 
 
 
 
 
 

16.23 % 
 
 
 
 
 
 
 

16.23% 
 
 
 
 
 
 
 

3) อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวล
รวมสาขาอุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.5 ต่อปี) 

-อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขาเกษตร  
ปี 2553 = (-2.0%) 
ปี 2554 = 4.5% 
ปี 2555 = (-15.9%) 
ปี 2556 = (-0.8%) 
ปี 2557 = 2.9% 
(ค่าเฉลี่ย = -2.26%) 

2.90% 3.40% 3.90% 4.40% 4.40% 

4. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ลดลงปีละ 1.64%) 

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

40.22% 38.58% 36.94% 35.30%  35.30% 
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5. กลยุทธ์ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนานาระบบขนส่งทางน้ า โดยการพัฒนาท่าเทียบเรือเป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายเชิงพาณิชย์

อย่างครบวงจร 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถของท่าอากาศยาน ในการรองรับความเติบโตของจังหวัด  
(3) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระบบรางที่มีความปลอดภัยและสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง

กับระบบรางในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเป็นแหล่งการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัด  
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคม รองรับการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน ดังนี้ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ OSS 
- จัดหาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ในพ้ืนที ่
- ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมทั้ง

การผลักดันให้มีเง่ือนไขของรัฐ เพ่ือให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูล 
- การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟูา ประปา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับ

การเติบโตของเมืองในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
- การสร้างจุดพักในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ Trading Rest Area 
- การพัฒนาระบบปูายจราจร 
- การพัฒนาคมนาคมให้มีความปลอดภัย 

2) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล  

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล       

ให้ความส าคัญกับความทันสมัย การสร้างจุดบริการ WIFI สาธารณะทั่วทุกพ้ืนที่ การสร้างพ้ืนที่บริการสาธารณะ
ที่มีอารยสถาปัตยกรรม สร้างพ้ืนที่รองรับการเจรจาการค้า และการสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบ                      
เน้นอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) พัฒนาตลาดการค้าชายแดนที่ได้มาตรฐานสากล มีความทันสมัย และมีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และความสะอาด สร้างพ้ืนที่การค้ารองรับผลผลิต และสินค้าของชุมชนในบริเวณชายแดน  

(3) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในพ้ืนที่การค้าชายแดนแก่นักลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการการดูแล
ความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการและสภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดนโดยการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบบริการของรัฐให้มีความทันสมัย คล่องตัว และพัฒนาสารสนเทศ และการบริการฐานข้อมูลการค้า                 
ในรูปแบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายู เพ่ือการค้า การส่งออก เชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ 

(4) สร้างพ้ืนที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพ้ืนที่ และ
จังหวัด เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่ มีมาตรฐานการค้า
ชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ เน้นการสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชนจากการส่งเสริมการค้าชายแดน 



 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดนราธิวาส 92 

 

(5) การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
อ าเภอสุไหงโก-ลก โดยการพัฒนาเชื่อมโยงธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือการเชื่อมโยง
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ 

(7) การเชื่อมโยงการน าเข้า – ส่งออก เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่และต่างประเทศ 

3) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่        
 ให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้  

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาทักษะด้านการค้า การจัดการการเงิน การค้าชายแดน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างตลาดการค้าแก่ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ให้มีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

(2) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ เช่น อย ., ฮาลาล, GMP เป็นต้น เชื่อมโยงการค้ากับสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจชายแดนใต้ อาเซียน และนานาชาติ 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 
- เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ ในชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาการค้าเพ่ือเศรษฐกิจฐาน

รากให้มีความเข้มแข็งบนฐานวัฒนธรรมการค้า (ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรม)       
เพ่ือต่อยอดเป็นผู้ประกอบการค้าที่เข้มแข็งในอนาคต 

- พัฒนากระบวนการผลิตธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรฐานฮาลาล เพ่ือสร้างตลาด
การค้าอาหาร ตลาดบริการ ที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าประเทศมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน
อาเซียน + 3 และอาเซียน + 6 ให้เข้มแข็ง 

- ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ การสร้างตลาด
การค้าของผู้ประกอบการค้าของจังหวัดนราธิวาส ให้สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง              
(High Value Service) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ และนวัตกรรมการบริโภคท่ีแข่งขันได้ 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ให้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการค้าของจังหวัด โดยการใช้ปัจจัยจูงใจ 
พร้อมทั้งสร้างโอกาสจากสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ในการพัฒนาพ้ืนที่สุไหงโก -ลก           
ให้เป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่มั่งคั่ง 

- สร้างพ้ืนที่การค้าในบริเวณชายแดนรองรับการค้าของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย 
ผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีขีดความสามารถในการแปรรูปหรือพัฒนาผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ิมค่า 
เพ่ือเชื่อมโยงการค้าชายแดน พร้อมทั้งสร้างตลาดการค้าบนระบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน    
การเชื่อมโยงการค้าของจังหวัดที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ (Naratiwat - 
Marketing Connect :N-MC)  

- สนับสนุนการพัฒนาองค์กรการค้าของจังหวัดให้เป็นคลังสมองทางการค้าและเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ 

4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการโลจิสติกส์ รองรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  

โลจิสติกส์เพื่อการค้าชายแดน  
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(2) ส่งเสริม สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมจากฐานทรัพยากรของจังหวัดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ ให้ความส าคัญกับการต่อยอด        
การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดกับสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจชายแดนใต้ ตลาดการค้าชายแดน และการเชื่อมโยงการค้ากับอาเซียนตอนใต้   

(3) ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยี เพ่ืออุตสาหกรรม    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

(4) เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการท าธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐปรับปรุง พัฒนาการบริการของรัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัด เน้นความสะดวก รวดเร็ว เป็นสากล และมีธรรมาภิบาล 

(5) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดตามนโยบายเศรษฐกิจสามเหลี่ยมชายแดนใต้ 
(6) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร 

ให้มีเทคโนโลยีเพ่ือน ามาสู่การลดต้นทุน เพ่ิมขีดความในการแข่งขันที่สูงขึ้น 
(7) ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนราธิวาส ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสาธารณูปโภค เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดึงดูดนักลงทุน และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมให้เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ พร้อมทั้งการสร้างสิ่งจูงในด้วยมาตรการของรัฐ 

(8) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องในด่านชายแดน อาจจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรม
ต่อยอดในพื้นที่ด่านชายแดนทั้ง 3 ด่าน โดยเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์        
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าจากฐานของ
การกีฬา นันทนาการ และการบริการ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การสันทนาการ การกีฬา โดยชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล 

เน้นการพัฒนาการบริการท่องเที่ยงนานาชาติแบบครบวงจร (Digital Tourism Complex City) 
(2) ส่งเสริมการน าวิถีชุมชนอัตลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นมาผสมผสานกับการท่องเที่ยว การบริการ 

การสันทนาการ และการกีฬา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านเศรษฐกิจ 
(3) เชื่อมโยงการกีฬา การบริการ การสันทนาการ ให้เกื้อหนุนการท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่าน

ระบบดิจิทัล โดยยังคงความเป็นนิเวศน์ดั้งเดิม และวัฒนธรรมวิถีชีวิตเดิมเอาไว้ 
(4) พัฒนาและยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Infrastructure, Clearn, 

Comfortable, Peace) ให้ได้มาตรฐานนานาชาติและเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลทั้งระบบ 
(5) สร้างระบบการสื่อสารการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา เชิงรุกผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศทุกช่องทาง โดยเฉพาะในระบบดิจิทัลจัดท าสื่อเพ่ือการท่องเที่ยวของจังหวัดในรูปแบบ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการเผยแพร่ในระบบดิจิทัล 

(6) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภค ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
สินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร การบริการ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยผสานความเป็นอัตลักษณ์พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่น
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 

(7) พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส เฉพาะพ้ืนที่ ให้มีความพร้อมรองรับการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจพิเศษ และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้  

(8) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนรา...น่าเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย 
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(9) จัดงานมหกรรมอาหารเมืองนราธิวาส ผสมผสานกับงานของดีเมืองนรานานาชาติ 
(10) สร้างสิ่งจูงใจที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนราธิวาส ควรเป็นพ้ืนที่ติด

ชายแดน 
     (11) ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และครอบครัว เพ่ือเชื่อมโยงสามเหลี่ยม
ชายแดนใต้ 
 (12) พัฒนาและยกระดับ การสันทนาการ และการกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ ส่งเสริม
การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และนานาชาติ ในพื้นที่ของจังหวัด การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
ชายแดนร่วมกับมาเลเซีย รวมทั้งการสร้างสุขด้วยกีฬาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

(13) ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล โดยน าอัตลักษณ์ที่ดี โดดเด่น   
มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาผสมผสานเข้ากับกิจกรรมของจังหวัด โดยการสนับสนุนงานของดีเมืองนรา 
และงานประจ าปีของจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี ให้มีการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลาย และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
ให้มีนวัตกรรมการจัดงานในรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าแก่จังหวัด 

6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ   
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า และการส่งออก  

แนวทางการพัฒนา 
(1) การบริหารจัดการผลผลิตยางพารา และปาล์มน้ ามันหรือพืชพลังงานทดแทนให้เพียงพอ                     

ในการรองรับอุตสาหกรรม เน้นการส่งเสริมสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามันเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
(เปูาหมาย นอกพ้ืนที่สหกรณ์นิคมบาเจาะและปิเหล็ง  พร้อมส่งเสริมการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมยางพารา          
โดยการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือการสร้างคุณค่าแก่พืชเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน     
ในพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการใช้ประโยชน์จากยางพาราในรูปแบบใหม่มากขึ้น เช่น การแปรรูปยางพารา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอน เพ่ือสุขภาพโดยการใช้กลไกวิสาหกิจชุมชน  

(2) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด ที่มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น ลองกอง ปลากุเลาเค็ม 
ข้าวเกรียบปลา ข้าวหอมกระดังงาครบวงจรในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น ให้เป็นแบรนด์จังหวัดที่เพ่ิมค่า        
ในระดับพรีเมี่ยม ควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการตลาด แบบครบวงจร เพ่ือสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อ พัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ การท าการตลาด การโลจิสติกส์ เป็นการเฉพาะ 

(3) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรเพื่อการสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนจากฐานการเกษตร และการท่องเที่ยว

วิถีเกษตร 
- จัดสร้างกว้านลากเรือประมงพ้ืนบ้าน ปรับปรุงตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัด

นราธิวาส พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 
- เสริมสร้างอาชีพชุมชนจากการเกษตรที่เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาทักษะการจัดการทุนชุมชน การเกษตรเพ่ือคนจน 
- ปรับปรุงตลาดกลางผลไม้อ าเภอสุคิริน เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวม กระจายไม้ผลครบวงจร

พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก 
(4) พัฒนาศักยภาพตลาดกลาง การเกษตรชายแดนเพ่ือการส่งออกในภูมิภาคและต่างประเทศ 
(5) ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงคลังข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนราธิวาส  
(6) สนับสนุนระบบชลประทาน โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้เพียงพอ  

  



 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดนราธิวาส 95 

 

7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เสริมสร้างความพร้อมของภาคแรงงานใหม่เพ่ือรองรับการเติบโตทางการค้า การลงทุน                    

มุ่งพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่แรงงานในการรองรับระบบส่งเสริมบริการ 
โลจิสติกส์และก่อสร้าง โดยพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการค้าชายแดน การพัฒนาโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง 
ทักษะในการบริการด้านการค้า การลงทุนเพ่ือการเชื่อมโยงการเติบโตของเมืองเศรษฐกิจพิเศษ 

(2) เสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงด้านแรงงาน ส่งเสริมการเข้าสู่ระบบการประกันตน พร้อมทั้ง
การพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการ สุขภาพ ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการบริการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงานเพ่ือการแนะแนวอาชีพในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยท างานและผู้สูงอายุ เพ่ือการเตรียมตัวเองสู่เมือง
แห่งการค้า และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด เน้นการพัฒนาแรงงาน และผู้ประกอบการคุณภาพ
เพ่ืออนาคตนราธิวาส ที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาเฉพาะกิจของจังหวัด ประกอบด้วย 

- พัฒนาทักษะด้านภาษา รองรับการค้า/การท่องเที่ยว (ภาษาบาฮาซา ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- การพัฒนาทักษะการค้า การลงทุน แก่แรงงานด้านการน าเข้า ส่งออก  
- ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการขับรถลากจูง และระบบบริการด้านโลจิสติกส์ (รถหัวลาก) 
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า  
- พัฒนาศักยภาพ แรงงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม                   

ในการท างาน รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต้นแบบการค้าชายแดน 
- เสริมสร้างการมีวินัยให้กับแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
- ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจ เพ่ือการผลิตและพัฒนาแรงงานให้ตรงกับ

ความต้องการในอนาคต โดยการจัดฝึกอบรมเฉพาะทาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการรายใหญ่มาลงทุนในพ้ืนที่ 

- การจัดระเบียบความจ าเป็นในการมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านให้เกิดประโยชน์                 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งค านึงถึง              
ความมั่นคงเป็นส าคัญ 

- ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานที่มีความสามารถสูงในต่างประเทศ เพ่ือน าเงินกลับสู่จังหวัด 
- มีศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานอนาคตในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

และต้นแบบเมืองการค้าชายแดน 
- สร้างแรงงานอนาคตที่เป็นมืออาชีพ และมีวินัยด้วยกลไกสหกิจศึกษา โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน

ในวัยเรียน/สถานศึกษา 
- ส่งเสริมแรงงานอัจฉริยะและแรงงานที่มีศักยภาพสูง เพ่ือเป็นต้นแบบแรงงานคุณภาพของ

จังหวัดนราธิวาส 

8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้า
กับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 

แนวทางการพัฒนา 
(1) จัดท าตลาดกลางสินค้าออนไลน์ของจังหวัด การฝึกอบรมเรื่องการตลาดดิจิทัล พัฒนายกระดับ

สินค้า สร้างแบรนด์สินค้า “ของดีเมืองนรา”  เพ่ือการค้าบนแพลตฟอร์มของจังหวัดเพ่ือสามารถกระจายสินค้า
ผ่านตลาดออนไลน์ที่เป็นนิยม   
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(2) ส่งเสริมธุรกิจ Start Up  ท าการตลาดผ่านสังคม ดิจิทัล และสร้างตลาดดิจิทัลและขยายโอกาส
ช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการจังหวัดนราธิวาส  เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

- เพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาสที่มีความพร้อมจะน าสินค้าเข้า                 
สู่ตลาดออนไลน์ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่เชิงนวัตกรรม โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการค้าบน
โลกออนไลน์ ให้ความรู้ด้านการตลาดดิจิตอล และกลยุทธ์การค้าออนไลน์ รองรับการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล 

- จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าและบริการของจังหวัดในภูมิภาคอ่ืนโดยน ากลุ่ม OTOP 
เกษตร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เครือข่าย Biz club และ 
YEC/YES 

(3) สร้างโอกาสในการท าการค้าออนไลน์จากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียนบวก
สาม (ภาษาจีน) โดยการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพ่ือการสนับสนุนการค้า และพัฒนาเยาวชน และจัดอบรม
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารแก่ผู้ทีสนใจทั่วไป จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน เพื่อท าหน้าที่สอนภาษาจีน  

(4) พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดความสามารถในการอ านวยความสะดวกธุรกิจบนโลกออนไลน์ 
(5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างศักยภาพในการท าตลาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic Based) 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept) 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  8 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในขณะที่จังหวัด
นราธิวาสมีประชากรรวมทั้งสิ้น 789,681คน มีประชากรสูงอายุ 87,556 คน คิดเป็น (ร้อยละ 11.15)                   
และกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นวัยพ่ึงพิง(วัย 0-24 ปี) จ านวน 3,339,854 คน (ร้อยละ 43.28) กว้างกว่ากลุ่มอายุ
อ่ืนๆ และมากกว่าฐานของประเทศ ในขณะที่กลุ่มประชากรในวัยแรงงาน จ านวน 552,062 คน (คิดเป็นร้อยละ                      
66 .49) ส่งผลให้กลุ่มประชากรในวัยแรงงานต้องแบกรับภาระวัยพ่ึงพิง  นอกจากนั้นจังหวัดยังขาดแคลน
แรงงาน เนื่องจากปัญหาแรงงานคุณภาพต่ า ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ 
จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใน
จังหวัด รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคน
พบว่า ยังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า
จังหวัดนราธิวาส ยังพบปัญหาด้านสถานะทางสุขภาพของกลุ่มแม่และเด็ก พบปัญหามารดามารดาตายในปี 
2559 อัตรา 113.21 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เปูาหมายก าหนดไม่เกิน 15) ในกลุ่มเด็กวัยเรียนพบปัญหาระดับ
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน IQ เฉลี่ย 92.46 และคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส                  
อยู่ในล าดับท้ายสุดของประเทศ และยังมีปัญหาการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 
นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในวัยแรงงานและวัยสูงอายุยังมีมีปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า 
แนวโน้มอัตราตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดนราธิวาส มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าระดับเขต และประเทศ จากโรค
ความดันโลหิตสูง 43.39 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน 25.42 ต่อแสนประชากร และโรคหัวใจขาดเลือด 
31.84 ต่อแสนประชากร  ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย และ     
กลุ่มจังหวัดผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนในกลุ่มจังหวัดจ านวนไม่น้อยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถ
คัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนิน
ชีวิต การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไปในอีก ๒๐ปีข้างหน้าจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน    
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคน ในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้ 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม               
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด และประเทศ  
 การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้จังหวัดก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่ วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี            
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทาย       
ในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย อาชีพรายวัน        
การเข้าถึงการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล และในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่ไม่ทั่วถึง 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุท าให้มีข้อจากัด  
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ในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็น              
ผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึง                
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท าให้สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น และทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและ               
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา 
ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า 
เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาของจังหวัดไปสู่การหนุนเสริมเป็นจังหวัดที่มีรายได้
เพ่ิมขึ้น โดยจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน จึงต้องอาศัยประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน และการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าที่จะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      
หลักภายในจังหวัด ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด และเป็นฐานในการเสริมสร้างเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตร        
การท่องเที่ยว และพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์   
รองรับรองรับการเติบโตของเมือง  ที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น และ   
การเชื่อมโยงกับ พ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
   ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  สั งคมคุณภาพ  
และชุมชนให้เข้มแข็ง  จังหวัดจะให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ งการปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ า และมุ่งเน้นมากขึ้น            
ในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง
รายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มรายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส 
สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน และสังคม ของจังหวัด
นราธิวาส 
 

2. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมไทย มีทัทกษะ

ในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ เห็นคุณค่า

ของการมีสุขภาพดี มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
และมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

3) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
4) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ าสุด ประชาชนที่เป็น

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และคุณภาพชีวิต 
5) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  และมีความสะดวก ทันสมัยมากขึ้น 

ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 
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6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา และ ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

7) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความเท่าเทียมและสูงขึ้น 

3. เป้าประสงค์  : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

     4. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 

 ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการ
จัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี) 
 

- ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่าน
การจัดระดับหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2556 = 2.21 
ปี 2557 = 2.38 
ปี 2558 = 4.41 
(เฉลี่ย 3 ปี = 3.00) 

3.00 

 

4.00 

 

5.00 

 

6.00 

 

6.00 

2. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
(เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.51 ต่อปี) 
 

- จ านวนครัวเรือน 
ยากจนเปูาหมายที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ 
ปี 2556 = 74.11 
ปี 2557 = 94.76 
ปี 2558 = 90.23 
(เฉลี่ย 3 ปี = 86.37) 

90.23 91.74 

 

93.25 

 

94.76 

 

99.11 

3. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 
(เพ่ิมขึ้น 1 คะแนนต่อปี) 
 

- ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net  
ม.3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
ปี 2556  = 34.89 
ปี 2557  = 31.76 
ปี 2558  = 32.00 
(ค่าเฉลี่ย 3 ปี = 32.88) 

32.00 

 

33.00 

 

34.00 35.00 35.00 

4. อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพ
พันคน (ลดลงร้อยละ 0.31 ต่อปี) 
 

- อัตราทารกตายต่อการ
เกิดมีชีพพันคน  
ปี 2556 = 12.48  
ปี 2557 = 9.99 
ปี 2558 = 12.55 
ปี 2559 = 10.91 
(ค่าเฉลี่ย 4 ปี = 11.48) 
 

10.91 

 

10.60 10.29 

 

9.98 

 

9.98 
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 ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
5.  อัตราการว่างงาน (ลดลงร้อยละ 
0.20 )         
 

- อัตราการว่างงาน  
ปี 2554 = 1.87  
ปี 2555 = 0.70 
ปี 2556 = 2.11 
ปี 2557 = 2.21 
ปี 2558 = 1.64 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี = 1.71) 

1.71 

 

1.51 

 

1.31 

 

1.11 

 

1.11 

 
5. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา (Strategic and Guide Line to Implement) 
 ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง  

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ชุมชน เขตเมืองพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้มี

อารยสถาปัตย์ที่เอ้ือต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุและเด็ก 
(2) พัฒนาระบบไฟฟูา ประปาและระบบโทรคมนามคม ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่

ยังขาดแคลน 
(3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัมนาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุน

การพัฒนา การบุกเบิก สร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เขตชุมชน เขตเมืองแถบพื้นท่ีชายแดน 

(4) พัฒนาโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุรกันดาร 

(5) พัฒนาระบบน้ าประปา ที่มีคุณภาพ เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การซ่อมบ้านแก่ผู้สุงอายุ ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ การปรับปรุงบ้านคนจน 

คนพิการ คนด้อยโอกาส 
(7) พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน   
- แก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้านถนน/สะพาน ปรับปรุงพ้ืนถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
- แก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้านแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบประปา, ขุดลอกคลอง ขุดเจาะ

บาดาลในพื้นที่ทุกอ าเภอในจังหวัดนราธิวาส 
- แก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ติดตั้งไฟฟูา ระบบ LED, ติดตั้งระบบโซล ่า

เซลล์ตามถนน และจัดหาน้ าอุปโภค-บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอ 
2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตาม

โครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพ การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา  
(1) ส่งเสริมการขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชด าริให้ครบทุกต าบล โดยให้ชุมชน/

หมู่บ้านบริหารจัดการด้วยตนเอง เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในต าบล  พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม/ 
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เครือข่าย กลุ่มศิลปาชีพ มีความตระหนักในการที่จะพัฒนากลุ่มทั้งระบบ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่  

(2) ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของผู้มีรายได้
น้อยในชุมชน เน้นการเข้าถึงรายบุคคล และดูแล อภิบาลต่อเนื่องจนพึ่งตนเองได้ 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เน้นการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
ขยายผลโรงเรียนเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน, พัฒนาพ้ืนที่การเกษตรอาหารกลางวันและ
ปรับปรุงแก้มลิงโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด าเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะโภชนา ปัญหา
หนอนพยาธิในโรงเรียนพระราชด าริ 28 โรงเรียน, สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 

- การสนองพระราชกระแสรับสั่งและการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ทูลเกล้าถวายฎีกา     
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ , การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางพระราชด าริ, การรวบรวมพระราชกรณียกิจ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ 

- ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ, กิจกรรมขับเคลื่อนและบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ
จังหวัดนราธิวาส 

- ปรับปรุงถนนทางข้ึนสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน, ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย , 
ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัสติกสายโครงการพระราชด าริฝายไอร์ลือบอ หมู่ที่ 6 ต าบลเรียง 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

- ส่งเสริมโครงการพระราชด าริพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝายตาเปฺาะ 
- ส่งเสริมแนวพระราชด ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร  ว่าด้วย   

จิตอาสา และโครงการอ่ืนๆที่มาจากพระราชด าริของทุกพระองค ์
- ปรับปรุงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯให้ทันสมัยและครบวงจรเพ่ือเป็นศูนย์บ่มเพาะ

การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของทั้งจังหวัด 
- แหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
- การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับให้เข้าใจง่ายประชาชนสามารถเข้าใจง่ายและน าไปสู่การปฏิบัติ

ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
- การน าศาสตร์พระราชามาการน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝัง

ความจงรักภักดี ต่อสถาบันมหากษัตริย์และแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

3) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน  
ภายใต้อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่  

แนวทางการพัฒนา 
(1) เสริมความพร้อมของจังหวัดสู่เมืองการเรียนรู้ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา

พร้อมสู่สังคมดิจิทัลส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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(2) ผลิตและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถคนนราธิวาส ในการจัดการเรียนการสอน               
ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

(3) การสร้างอินเตอร์ในสถานศึกษาเพ่ือชุมชน ให้มีโครงการ Free Wifi เพ่ือการศึกษาทั่วจังหวัด 
การส่งเสริมให้มี Free Wifi ในสถานศึกษาเพ่ือช่วยให้ นักเรียนนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
การค้นคว้า และเป็นช่องทางของการเรียน การสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 

(4) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ ชรบ., ชคต. และอาสาสมัครรักษาดินแดนด้านการปูองกันและ
พัฒนาทักษะสากล แก่ประชาชน (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

(5) สร้างศูนย์เรียนรู้ทักษะสากลในชุมชนในทุกต าบล เพ่ือยกระดับประชาชน ให้เรียนรู้ที่เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการน าขีดความสามารถมาพัฒนา และส่งเสริมการ ประเพณี วัฒนธรรม ในพ้ืนที่
ให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน และเพ่ิมมูลค่า 

(6) ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองสู่แรงงานภาคการบริการ และแรงงานในพ้ืนที่    
เพ่ือการสร้างคุณค่าในชีวิตตนเอง สร้างโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม, กิจกรรมภาคสนาม เช่นการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดภูมิความรู้ของผู้สูงอายุ, ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นที่สุด    
อย่างต่อเนื่อง  

(7) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพ่ือการพัฒนาตนเองในรูปแบบของชมรม อาทิ ชมรมปราชญ์
แผ่นดินเมืองนรา ชมรมข้าราชการเกษียณ ชมรมพ่อค้าเมืองนรา เป็นต้น เพ่ือให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการพฒันาคุณภาพชีวิตระหว่างกัน  

(8) ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านช่องทางการเรียนรู้นอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เป็นการเฉพาะในพ้ืนที่ 

(9) การท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน 
ให้มีศักยภาพในการท านุบ ารุงรักษา และการจัดการให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะความสามารถ
ในการจัดการพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่  

(10) พัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัว ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปี 
โดยเฉพาะการเสริมตัวเองให้มีความสมบูรณ์ของการเป็นคนนราธิวาส พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลก 

(11) การพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา และบุคลากร   
การศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายวัยเรียน ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในการเรียนรู้ในการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
พร้อมทั้งการสร้างโอกาสให้กับวัยเรียนที่มีศักยภาพสูงที่พัฒนาต่อยอดเป็นเยาวชนอัจฉริยะของนราธิวาส และ
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายภาคทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทุนการศึกษา และให้ความส าคัญการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน วัยเรียนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด  

(2) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน               
ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล คนพิการ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
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(3) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ระหว่างพ้ืนที่ โดยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งมาตรการ                   
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาส                 
ในการพัฒนาครู  สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์                        
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  การขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

(4) สร้างธ ารงรักษาครูดี ครูเก่ง และเพ่ิมเด็กดี เด็กเก่ง ทั่วทั้งจังหวัด ดังนี้ 
- สร้างครูดี ครูเก่ง แข่งขันทักษะครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งเครือข่ายครู

ในจังหวัดนราธิวาส จ านวน  8 กลุ่มสาระวิชา 
- พัฒนานักเรียนและเยาวชนแห่งอนาคตจังหวัดนราธิวาส สอนเสริมให้กับนักเรียน สร้างข้อสอบ 

แข่งขันทักษะนักเรียน 
- การสร้างอาชีพวัยเรียนตามบริบทของพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส, การพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการ, เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  
มุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส, การศึกษาดูงานสถานประกอบการ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของกิจการที่
ประสบความส าเร็จ ตั้งแต่อายุน้อย, การฝึกงานของนักเรียนในสถานประกอบการที่นักเรียนมี
ความสนใจ  มีความถนัด  และตรงตามความต้องการของนักเรียนพัฒนาครูแนะแนวและงาน
แนะแนวในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง, ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน/การจัดหางานในพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา               
ให้ปลอดอบายมุขอย่างจริงจัง 

- สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัล ในโรงเรียนต้นแบบทุกต าบล 
-   พัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนอัจฉริยะ เพ่ือสร้างเมืองนราแห่งอนาคต ส่งเสริมเด็กดี        

      เด็กเก่ง เพ่ือพัฒนาเป็นอนาคตของจังหวัด และต้องปลูกฝังสร้างความส านึกรักในบ้านเกิด 
- ควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เพ่ือไม่ให้มี

โอกาสถูกบิดเบือนข้อมูลไปในทางที่ผิด อันก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อจังหวัดและประเทศ 
- มีการจัดสวัสดิการจูงใจประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือรักษาครูดีและครูเก่งให้อยู่ในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง 

      การให้โอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในและ
      ต่างประเทศ น ามาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของจังหวัดนราธิวาส  

- การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตาดีกา 
- การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพ้ืนที่ ให้ตอบโจทย์ 3 เรื่อง คือ การวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษและการเป็นเมืองการค้า การผลิต
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของจังหวัด และการเป็นแหล่งบ่มเพาะทาง
ปัญญาให้จังหวัดและเป็นที่ศึกษาเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

  -   การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของทุนการศึกษาแก่เด็ก
อัจฉริยะของนราธิวาส เพ่ือให้ได้เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบของจิตอาสา                
เพ่ือการสร้างอนาคตเด็กเมืองนราธิวาส 
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5) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และพึ่งตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา  
(1) ให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้

ต่ าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดสรรอย่างทั่วถึงให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่าง
ต่อเนื่อง จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรแก่ผู้ด้อยโอกาส ดูแลคนยากจนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การเพ่ิม
แต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และคนพิการ                   
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และพ่ึงตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การสร้างโอกาสให้คนจนมีที่ท ากิน มีงานและอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ พร้อมทั้ง 
 - การพัฒนาคนจนในวัยแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

(3) ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน ผ่านการบูรณาการ
ร่วมระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน อย่างเข้มแข็ง และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดี                   
ให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต โดยเน้นในกลุ่มของเด็กในครอบครัวที่มีความเสี่ยง 
และมีข้อจ ากัดในการพัฒนาตนเอง หรือยังต้องพ่ึงพิงรัฐเป็นล าดับเร่งด่วน 

(4) จัดระเบียบสังคมแห่งการเอ้ืออาทร และการให้ เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
ในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้น       
การปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม ส่งเสริมให้มีธรรมนูญชุมชนเพ่ือการพัฒนาสังคมในชุมชนโดยการใช้กลไก
ของชุมชน ในการเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ดูแลคนยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้างสังคมจิตอาสาที่เข้มแข็ง 

- การสร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาเครือข่ายประชาชนเพ่ือเป็นพลังจิตอาสาในการดูแล เยียวยา
ฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

- การใช้กลไกประชารัฐเพ่ือการร่วมดูแลผู้ด้อยโอกาส คนจน และผู้ที่ต้องเยียวยาและฟ้ืนฟู                
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนกลุ่มนี้ 
โดยใช้กลไกของภาครัฐและแรงจูงใจด้วยการสนับสนุนปัจจัยหรือทรัพยากรหรือโอกาสอ่ืนๆ    
ที่เป็นการแสดงความขอบคุณในน้ าใจที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ด้อยโอกาส คนจน และ  
ผู้ที่ต้องเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 

(5) เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุ่งเน้น
การเยียวยาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม และการฟ้ืนฟูแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ      
ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ ที่สามารถดูแลได้ในรายบุคคล รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายประชาชนเพ่ือร่วมเป็นพลังจิตอาสาในการดูแล
ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 

(6) สร้างภูมิคุ้มกัน ภาคีเครือข่ายตาสับปะรดเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบตามแนวทางประชารัฐ 

- อบรมให้ความรู้  แลกเปลี่ยนทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒธรรม, กิจกรรม
นันทนาการภาคสนาม, เข้าค่ายสานฝันปั้นรัก 3 วัน 2 คืน สถานที่  ณ ค่ายจุฬาภรณ์พัฒนา 
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
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6) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง ให้ประชาชนฉลาดรู้ พึ่งตนเองทางสุขภาพ ลดปัญหา      
การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพื้นที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน   

แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานและ          

มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพพร้อมต่อการให้บริการสุขภาพ และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชน     
โดยมีสอดคล้องตามบริบทและความต้องการของพ้ืนที่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับเศรษฐกิจ พิเศษและ
รองรับความต้องการกับอาเซียนและนานาชาติ 

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนา
เชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือรองรับการบริการสุขภาพทางพาณิชย์และการท่องเที่ยว 

-   พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ( โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และโรงพยาบาลชุมชน ) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการให้บริการ และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการบริการ 

-   พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือรองรับการเติบโตเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและ              
การเชื่อมโยงการคมนาคม โลจิสติกส์ 

(2) สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีโดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยและแก้ไขปัญหา    
ที่คุกคามสุขภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิต เน้นในกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก โดยเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ              
เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องตามบริบท
ของวัฒนธรรมและพ้ืนที่ โดยใช้หลักการสาธารณสุขผสมผสานหลักธรรมทางศาสนาและวิถีที่เป็นมิตร                     
ต่อสุขภาพ การสร้างนิสัยสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการใช้ระบบดิจิตัลในการดูแลสุขภาพ 

- การสร้างนิสัยสุขภาพใหม่แก่กลุ่มปุวยเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการใช้ชุมชน 
เป็นแกนกลางในการสร้างนิสัยสุขภาพแก่ประชาชน 

     -    การพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน โดยเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนระดับปฐมภูมิ ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care 
 Cluster) ที่สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพรายบุคคล โดยใช้ประโยชน์จากการน าระบบดิจิทัล 
 มาช่วยในการดูแลสุขภาพประชาชน  

- การเร่งรัดพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสตรีและเด็กในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่  
 ปัญหาสุขภาพมารดาและทารกก่อนคลอดและหลังคลอด ปัญหาด้านโภชนาการ และทันตสุขภาพ  
 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และสร้างชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพมารดาและ
 ทารกอย่างยั่งยืน            

(3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพระดับชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถดูแล เฝูาระวัง และจัดการภาวะเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นของชุมชนได้ตามสภาพ และบริบท
พ้ืนที่ เพ่ิมขีดความสามารถและปริมาณของอาสาสมัครสาธารณสุขภาคประชาชน เพ่ือรองรับจิตอาสาด้านสุขภาพ
ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขต่างประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุข
ทางทะเล 

(4) สร้างระบบการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีศูนย์จัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบวงจร
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดและการเพ่ิมขึ้นของผู้ปุวยในกลุ่มผู้สูงอายุ 

(5) การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่อุตสาหกรรม               
ให้เอ้ือต่อภาวะสุขภาพ การปูองกันโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
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(6) การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน 
การค้าและการบริการทางสุขภาพ รองรับรองรับการขยายตัวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

 

7) ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้    
แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา  

แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลิตภัณฑ์   

ภูมิปัญญา เพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี    โดยทรงคุณค่าแห่งผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการและคนในชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งส่งเสริม              
การแสวงหาโอกาสทางการค้ากับนานาชาติผ่านการเชื่อมโยงตลาด และการค้าขายบนระบบดิจิทัล 

(2) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอัจฉริยะ (Re-Package Center) 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางมาตรฐานระดับจังหวัดในการปรับรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ            
ในการแข่งขันกับตลาดผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ 

(3) สร้างโอกาสอาชีพจากต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อาทิ ประมงชายฝั่ง เกษตรอินทรีย์ 
Premium งานอาชีพจากฐานการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ิมค่า  
โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบจัดการหมู่บ้านชุมชนทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล มีความ
ปลอดภัย การหนุนเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชนให้สอดรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 
บูรณาการความร่วมมือพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้าง   
การจัดการความรู้ในชุมชน เพ่ือการเพ่ิมความเข้มแข็งในการแข่งขันของอาชีพ 

(4) ส่งเสริมให้มีตลาดการค้าในระดับชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งสร้างงานอาชีพจากต้นทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของตลาดการเกษตรประจ าชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาตลาดย่อยในชุมชน ตลาดนัด
ชุมชนให้มีศักยภาพในการสร้างงานอาชีพและเงินหมุนเวียนในชุมชน พร้อมจัดระเบียบความมีมาตรฐานที่ดี 
และระบบการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

- การส่งเสริมความสามารถในชุมชนให้ก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชน 4.0 (การสร้างนวัตกรรมเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน, การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานของวัฒนธรรมและธรรมชาติ, 
พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล   
อย่างเท่าทัน, บริหารจัดการอัตลักษณ์ของชุมชนให้เกิดคุณค่าและมูลค่า) 

(5) เสริมทักษะความรู้ด้านขีดความสามารถทางการเงินแก่คนในชุมชนและประชาชน สร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุ่มองค์กรการเงินภาคประชาชนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นแหล่งทุนระดับชุมชนที่มี
ศักยภาพ และเป็นแกนน าในการจัดสวัสดิการภาคประชาชนให้แก่คนในชุมชน ให้ความส าคัญกับกลุ่มที่ยังขาด
โอกาสและยังพ่ึงตนเองไม่ได้ โดยมุ่งเน้นการปรับตนเองที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการเงิน สังคม และดิจิทัลแก่ชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสทางสังคม 

(6) สร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง  
บันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิดในการสร้างงานอาชีพ โดยเฉพาะการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
เกิดการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีทักษะการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าชุมชน 
โดยการสนับสนุนจากผู้น าในชุมชนและกลไกของประชารัฐ ทั้งนี้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ระบบการตลาดดิจิทัล เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

(1) การสร้างโอกาสในการมีงานและอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถรวมกลุ่มหรือพัฒนาตนเองเป็น
วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนเพ่ือหนุนให้เกิดการพัฒนา
ทักษะฝีมือในการผลิต และสามารถเชื่อมโยงการตลาด 
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(2) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งระบบดิจิทัลในระดับชุมชน  เพ่ือหนุนเสริม
ชุมชนให้เข้าถึงโอกาสในการสร้างงานอาชีพจากความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัล พัฒนาขีดความสามารถ        
ในการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต และการตลาดดิจิทัลแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน        
โดยเน้นการสร้างศูนย์พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอัจฉริยะ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

(Natural Resource and Environment Management and Sustainability) 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept) 
  พ้ืนที่ปุาไม้ของจังหวัด  รวม  850,216.84  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 30.28 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย
ปุาอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช จ านวน 5 ปุา เนื้อที่รวม 
713,192.65 ไร่ คือ อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – 
เขาตันหยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เขตรักษา
พันธุสัตว์ปุาฮาลา – บาลา ปุาสงวนแห่งชาตินอกเขตปุาอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมปุาไม้ 
จ านวน 20 ปุา เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่ และมีแหล่งน้ าดิบตามธรรมชาติ จ านวน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ า      
บางนรา แม่น้ าสายบุรี  และแม่น้ าสุไหงโก-ลก มีพ้ืนที่ติดแนวชายฝั่งทะเล 2 อ าเภอ 6 ต าบล คือ อ าเภอเมือง
นราธิวาส ได้แก่ ต าบลบางนาค ต าบลโคกเคียน ต าบลกะลุวอเหนือ และอ าเภอตากใบ  ได้แก่ต าบลไพรวัน  
ต าบลเจ๊ะเห ต าบลศาลาใหม่  ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนราธิวาส มีสถานที่ก าจัดมูลฝอย 23 แห่ง 
มูลฝอยติดเชื้อ จัดส่งให้เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครยะลา) เป็นผู้ด าเนินการ         
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โรงงาน/สถานประกอบการ ด าเนินการจ้างบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ในการน ากาก
อุตสาหกรรมไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และในปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนอยู่
พอสมควร เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 5,080.44 Ktoe, ชีวมวลแข็ง 71.40 Ktoe, ขยะเผาไหม้ 49.56 
Ktoe ขยะฝังกลบ 10.19 Ktoe และ มูลสัตว์ 1.19 Ktoe  ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เพ่ือลดต้นทุนด้านการผลิตและรายจ่ายด้านพลังงานลงได้ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้มีการผลิตสินค้าของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแปรผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งต้องมีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต จึงท าให้ความต้องการใช้พลังงานมีเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น พลังงานไฟฟูา น้ ามัน แก๊สแอลพีจี และชีวมวล เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของกิจการดังกล่าว ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็มีสถิติการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแหล่งผลิตพลังงานในพ้ืนที่  
มีจ านวนเท่าเดิมและยังอยู่สภาวะวิกฤติด้านพลังงานในส่วนของพ้ืนที่ภาคใต้ของเรา 
  ขณะที่กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค  พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
มากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ตลอดจน
การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 
   ปัจจุบันฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่อง พ้ืนที่ปุาบางส่วนถูกบุกรุกท าลายอยู่บ้าง จากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม Lansat 8 
โดย ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ กรมปุาไม้ พบว่า ปี 2557 จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ปุา 738,957.59 ไร่              
คิดเป็นร้อยละ 26.33 ของเนื้อที่จังหวัด ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ         
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ถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาดแคลน   
ในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  จากการเข้าถึงและ          
การจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ ไม่เป็น ธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น             
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยเฉพาะปัญหาขยะ ซึ่งมีขยะมูลฝอยตกค้าง (ปริมาณ 162.31 
ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น (ปริมาณ 746.76ตัน/วัน), ของเสียอันตราย (ปริมาณ 5.49 ตัน/วัน) 
มูลฝอย ติดเชื้อ (ปริมาณ 0.437 ตัน/วัน) และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ปริมาณ 2.03 ตัน/ปีวัน) 
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเล โดยแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ ร้อยละ 43.99 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย ไฟปุา ดินถล่ม  
ซึ่งที่ผ่านมา ปี 2559 จังหวัดนราธิวาส  ต้องชดเชยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย  อุทกภัย และไฟปุา) 
เป็นจ านวน 12,431,362 บาท และในปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น พลังงานไฟฟูา น้ ามัน 
แก๊สแอลพีจี เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ และกรมธุรกิจ
พลังงาน พบว่าจังหวัดนราธิวาสมีสถิติการใช้พลังงานไฟฟูา เมื่อปี 2558 เป็นจ านวน  369,940,983 กิโลวัตต์
ชั่วโมง และมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟูาจ านวน 177,982 ราย ซึ่งมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงและแก๊สแอลพีจีเพิ่มมากขึ้น จากสถิติเมื่อปี 2559 จังหวัดนราธิวาสมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นจ านวน
70,829,000 ลิตร/ปี และแก๊สแอลพีจี เป็นจ านน 13,270,000 กิโลกรัม/ปี หรือประมาณ 26,009,200 ลิตร/ปี 

2. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
1. เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศในพ้ืนที่ปุาฮาลาบาลาและพ้ืนที่ทางทะเลของจังหวัด 
2.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
3.  เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พื้นที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
4. เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
5. เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 

3. เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมข้ึน  
2. ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
3. ปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
4. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟปุา การกัดเซาะชายฝั่ง  ดินถล่ม ในจังหวัดลดลง 
5. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

4. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1. อัตราการขยายตัวของปุาไม้ 
(เพ่ิมขึ้นปีละ 0.95%) 

- อัตราการขยายตัวของปุาไม้ 
ปี 2554 = 713,943.74  
ปี 2555 =0% (713,943.74) 
ปี2556=-0.61% (709,562.37) 
ปี 2557=4.14% (738,957.59) 
ปี 2558=0.35% (741,535.37)  
(เฉลี่ย 3 ปี =1.29%) 

1.29% 2.24% 3.19% 4.14% 
 

4.14% 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
2. จ านวนองค์กรที่มีการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ปีละ 5 แห่ง) 

จ านวนองค์กรที่มีการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปี 2554 = 3 แห่ง 
ปี 2556 = 6 แห่ง 
ปี 2557 = 1 แห่ง 
ปี 2558 = 10 แห่ง 
ปี 2559= 3 แห่ง 
ปี 2560 = 4 แห่ง 

5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 
 

20 แห่ง 

3. ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้างของจังหวัดได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (ปีละ 45%) 
 

 - ขยะมูลฝอยตกค้าง ปี 2558-
2560 รวม 79,096 ตัน ได้รับการ
จัดการอย่ างถูกต้องตามหลัก
วิชาการในปี 2560 = 30,991.45 
ตัน  คง เหลือขยะตกค้ าง ในปี 
2560 = 48,104.55 ตัน  
 

45% 45% 45% 45% 45% 

5. กลยุทธ์ (Strategic and Guideline to Implement) 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบ

นิเวศน์ป่าเขา ชายฝั่ง และทะเล   
แนวทางการพัฒนา 
(1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ ปกปูองและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  
(2) เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุง

แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
(3) สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกและฟ้ืนฟูปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ ปลูกฟ้ืนฟูปุาในพ้ืนที่ว่าง

ของรัฐตามแนวกันชนและการเชื่อมต่อผืนปุา  
(4) ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน และปุาครัวเรือน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและ

ดูแลผืนปุา  
(5) สร้างคุณค่าจากทรัพยากรธรรมชาติโดยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยาและ

เครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด  เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่               
กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ ที่แท้จริงของ
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 

(6) การเพ่ิม/เติม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร  สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร การปล่อยปลาอาหารในทะเล  การสร้างแหล่งปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งอยู่อาศัยและขยายพันธุ์
ของสัตว์น้ า การสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ปุาชายเลน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลโคกเคียน อ าเภอ
เมืองนราธิวาส และต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 
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(7) เฝูาระวัง เพ่ือลดการท าลาย การบุกรุกและก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งทะเล ปุาเขา และชายฝั่ง 
 

2) สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝ่ังและตลิ่ง และ   
ภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   

แนวทางการพัฒนา 
(1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  สนับสนุน        

การจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางชุมชน
ท้องถิ่นร่วมกันด าเนินการปูองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ, สร้างความฉลาดรู้แก่ประชาชนในการปรับตัวเอง              
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และภัยธรรมชาติของพ้ืนที่ พร้อมทั้งการน าส่งข้อมูล
ข่าวสารความรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

(2) ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และ
แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ การซ้อมรับมือ การจัดท าคู่มือการรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก 

(3) จัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บ
กักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุง
องค์กรและกฎหมายของท้องถิ่นให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการสร้าง     
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าหลักและล าคลองสาขาย่อย 

(4) ปูองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนระยะยาว แก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ าและชายฝั่งโดยค านึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของระบบชายหาด การจัดท าระบบเขื่อนกั้นการพังทลายของตลิ่งในพ้ืนที่เสี่ยงของล าน้ าหลักและชายฝั่ง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ต าบลโคกเคียน ต าบลกะลุวอเหนือ ต าบลไพรวัน  ต าบลเจ๊ะเห  ต าบลศาลาใหม่   

(5) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดสร้างพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการขยะ 
- กิจกรรมฝายต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ , กิจกรรมฟ้ืนฟูสภาพปุาสงวนแห่งชาติจังหวัด

นราธิวาส, กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ปุาพรุ, กิจกรรมพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะ  
    (6) พัฒนาประชาชนให้เป็นเครือข่ายเพ่ือการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่
ส าคัญทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปุาฮาลาบาลา เพ่ือให้ประชาชนเป็นรั้วปูองกันธรรมชาติของจังหวัด 
     (7) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือน เพ่ือปูองกัน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
 

3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา 
(1) ก าหนดวาระของจังหวัด เพ่ือให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองสะอาด สร้างกระแสให้ประชาชน

รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างจิตอาสาเพื่อท าความสะอาดเมือง ในทุกหมู่บ้าน ทั้งจังหวัด 
(2)  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต พ้ืนที่ด่านชายแดนพร้อมพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อมในด่านชายแดนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(3) สร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก และสร้าง

ความตระหนัก ให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม มีถังขยะแบบแยก
ประเภทกระจายอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการขยะให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม  

(4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน       
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลด



 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดนราธิวาส 112 

 

ปริมาณการผลิตขยะ ส่งเสริมการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ ที่เหมาะสม 

(5) การเฝูาระวังการเกิดไฟปุาในปุาพรุทุกพ้ืนที่ของจังหวัด โดยเน้นการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการสังเกตการณ์ การใช้ระบบโดรนในการบินส ารวจอย่างต่อเนื่อง 

(6) การจัดการขยะในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 

4) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐานทรัพยากร 
มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 

แนวทางการพัฒนา  
(1) เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุน

การผลิตและรายจ่ายด้านพลังงาน ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และชุมชน 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรายจ่ายด้านพลังงาน ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และชุมชน 
(3) การส่งเสริมสนับสนุนชุดอุปกรณ์แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง

ในพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่เขตเมือง พ้ืนที่เสียงภัย พร้อมทั้งในพ้ืนที่ส่วนราชการ เช่น สถานศึกษา 
โรงพยาบาล เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ  
เข้าถึงและพัฒนา 

(Peaceful and Security on Integration Strengthening ) 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept) 
 เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2559  มีเหตุการณ์ความไม่สงบ จ านวน 114 เหตุการณ์ 
เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2558 ที่มีเหตุการณ์ จ านวน 92 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.78 เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์
ปี 2547 ที่มีจ านวน 493 เหตุการณ์ พบว่าลดลงร้อยละ 76.88 แม้เหตุการณ์ความไม่สงบจะลดลงแต่สมาชิก
กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงก่อเหตุในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเปูาหมายส าคัญ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ราษฎรที่เป็นเปูาหมายอ่อนแอและจากการปฏิบัติการเชิงรุกด้านยุทธการของฝุายเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมา 
เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีการสั่งการเพ่ือตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการรุนแรงต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม                
แม้ข้อมูลสถิติการก่อเหตุรุนแรงในช่วงหลังมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นสถานการณ์ในภาพรวมทั้งในเชิงสถิติ/
ความถี่การเกิดเหตุและพ้ืนที่การเกิดเหตุ เป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทาง              
ที่เหมาะสมและเป็นระบบ ปัจจัยส าคัญที่ดีขึ้นประการหนึ่งที่แสดงถึงภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้น คือ การใช้ชีวิต
หรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่พบว่า ปัจจุบันพ่ีน้องประชาชนยังคงมีการเดินทางใช้จ่ายหรือเพ่ือการบริโภค
หรือใช้บริการจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่มากขึ้น โดยมีการเคลื่อนย้ายคนจากชนบท อพยพเข้ามาในเมือง               
เพ่ือการรับจ้างท างาน การแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าบริการ รวมทั้งการศึกษามากขึ้นอย่างเห็น ได้ชัดเจน เช่น 
พ้ืนที่เขตเมืองมีการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว 
ราคาค่าเช่าห้องพัก ที่ดิน มีราคาสูงขึ้น แต่ประชาชนก็ยังเข้ามาจับจองและซื้อมากขึ้นทุกปี  ซึ่งพิจารณาแล้ว
เป็นไปได้ว่าแม้จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ แต่ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความเชื่อมั่นในแนวทางการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และการดูแลช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ด ารงชีพ
ได้อย่างปกติสุข และยังคงเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มลดลงจากสถิติการ
จับกุมที่ต่ าลงทุกปี ในปี 2559 มีการจับกุมคดียาเสพติดรวม 3,627 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.54 
ประเภทข้อหาที่มีการจับกุมมากที่สุดได้แก่ ข้อหาครอบครอง จ านวน 2,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.95 ของคดี
ทั้งหมดรองลงมา ได้แก่ข้อหาครอบครอง เพ่ือจ าหน่าย จ านวน 847 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.35 ข้อหาเสพ จ านวน 
392 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.81 ข้อหาผลิต จ านวน 221 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.10 ข้อหาจ าหน่าย จ านวน 61 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.68 และข้อหาน าเข้าจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับและจากข้อมูลสถิติ
การจับกุมคดียาเสพติดพบว่ายังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดกระจายอยู่ทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองนราธิวาส อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอแว้ง ส่วนพ้ืนที่รองลงมาได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี 
อ าเภอระแงะ อ าเภอบาเจาะ อ าเภอศรีสาคร อ าเภอจะแนะ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอยี่งอ อ าเภอสุคิริน 
ตามล าดับ ประเภทยาเสพติดท่ีมีการค้ามากที่สุด ยังเป็นพืชกระท่อมและยาบ้า รองลงมายาแก้ไอ เฮโรอีน ไอซ์ 
กัญชา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและยาอีจากการจับกุม นักค้ารายส าคัญซึ่งอยู่นอกบัญชีจะเป็นนักค้า
หน้าใหม่ ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ติดยาเสพติดเข้ามายอมเสี่ยงต่อการถูกจับกุมแนวโน้มยังมีการจ าหน่ายยาเสพติด
ในลักษณะนี้ต่อไป เนื่องจากมีทัศนคติว่าท างานสบายมีรายได้ดีและยังมีผลต่อเนื่องกับสถิติอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
โดยดูสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 – 2559 จังหวัดนราธิวาส มีการรับแจ้งและจับกุม
คดีอาญา 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 - คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญรับแจ้งลงลด ร้อยละ 0.36 
 - คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้งลดลง ร้อยละ 0.11  
 - คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้งเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.29 จับเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.38 
 - คดีน่าสนใจรับแจ้งเท่ากับปีที่ผ่านมารับแจ้งลดลง ร้อยละ 0.12 จับ จับเพิ่มข้ึน 0.07 
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 - คดีรัฐเป็นผู้เสียหายรับแจ้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.20 จับลดลง ร้อยละ 0.04    
2. วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 

(1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

(2) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในพ้ืนที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจในหน่วยงานต่าง ๆ
ในพ้ืนที่ 

3. เป้าประสงค์ (Goal) 
(1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ     
(2) พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(3) คดีอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 
 

 ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
1.ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่
สังกัดชุมชนที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 ต่อปี) 
 

- ร ้อยละหมู ่บ ้าน/ช ุมชน/
พื ้นที ่ไม่ส ังกัดชุมชนที ่ไม ่มี
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่  
ปี 2556 = 87.69 
ปี 2557 = 88.08 
ปี 2558 = 90.15 
ปี 2559 = 
(เฉลี่ย 3 ปี = 88.64) 
(เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.23 ) 

93.75 

 

94.98 

 

96.21 

 

97.44 

 

97.44 

2. สัดส่วนคดีอาญา 5 กลุ่ม ต่อแสนคน 
(ลดลง  18 คดีต่อปี)  
 

-สัดส่วนคดีอาญา 5 กลุ ่ม 
ต่อแสนคน  
ปี 2554 = 289 
ปี 2555 = 265 
ปี 2556 = 246 
ปี 2557 = 214 
ปี 2558 = 215 
ปี 2559 = 
(เฉลี่ย 5 ปี = 245.8 ) 

245 227 209 191 191 

3. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อแสนคน  
(ลดลง 13 คดี ต่อปี) 
 

- สัดส่วนคดียาเสพติดต่อ
แสนคน  
ปี 2554 = 392  
ปี 2555 = 472 
ปี 2556 =487 
ปี 2557 = 450 
ปี 2558 = 437 

437 424 411 398 398 
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 ตัวชี้วัด 
ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2561-2564 
ปี 2559 = 
(เฉลี่ย 5 ปี = 447.6) 

 

 
5. กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา (Strategic and Guideline to Implement) 

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย 

สงบเรียบร้อย และมีความม่ันคงในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา 
(1) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานในการขับเคลื่อน

ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงในพื้นที่ พร้อมการเสริมสร้างสันติสุขพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการเข้าถึงประชาชน และมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ 
และพัฒนาขีดความสามารถของ ชรบ. อย่างต่อเนื่อง 

(2) จัดให้มีกลไกและโครงสร้างบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ในการเฝูาระวังภัยในพ้ืนที่ 
ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เสี่ยงทุกจุดในจังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนที่
เศรษฐกิจ โรงเรียน พื้นที่เมือง พ้ืนที่ชายแดน 

(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบทบาทผู้น าระดับต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและประชาชน  

(4) สนับสนุนการพัฒนากลไกการสร้างสันติสุขในรูปแบบนราสีขาว โดย 
- ขยายครูแดร์ในสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา       

ขั้น ป.4 - ป.6 
- ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ, แข่งกีฬาต้านยาเสพติด, ส่งเสริมเอ๊ียะตีกาฟ   

ในเดือนรอมฎอน 
- จ้างเหมาในการติดตาม การด าเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกพลังสังคมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การศึกษาดูงานระบบบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นอกพ้ืนที่ , อบรมเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ระดับจังหวัด) 
- ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน , ฝึกอบรม

อาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 
- สร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด, อบรมรั้วยาเสพติดให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป 
- อบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร คุมประพฤติ, อบรมสมาชิกค่ายก้าวใหม่ หัวใจสีชมพู 

(To be number one), อบรมเศรษฐกิจพอเพียงคุมประพฤติสร้างคน เยาวชนสร้างสุข 
- ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(6) เร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส 
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2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันที่ส าคัญมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรภายใน

จังหวัดให้เป็นคนดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ให้มีกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือการส่งเสริมคนดี 
การสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนา การพัฒนาพ้ืนที่ทางศาสนา การสร้างผู้น าทางศาสนา
เพ่ือการพัฒนาเมืองนราสันติสุขโดยธรรม 

(2) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
เสริมสร้างความปรองดองของคนในพ้ืนที่ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(3) เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
และค่านิยมทีด่ีงาม กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น, กิจกรรมรวมพลคนแหลงเจ๊ะเห 

(4) สร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสังคมแห่งความเก้ือกูล 
- พัฒนาบุคลากรทางศาสนา, ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน ประชาชน ข้าราชการ, 

สร้างพุทธศาสนทายาท, ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในช่วงเข้าพรรษา 
- ส่งเสริมให้มีจิตอาสาพัฒนาเมืองนรา ทั่วทุกหมู่บ้าน พร้อมจัดระบบการบริหารจัดการ      

จิตอาสาให้เกิดประโยชน์เชิงสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การจัดท าฐานข้อมูลจิตอาสา กิจกรรม
จิตอาสา เน้นการพัฒนานราเมืองจิตอาสาพหุวัฒนธรรม 

 

3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที ่

แนวทางการพัฒนา 
(1) จัดให้มีการประชุมในระดับชุมชน โดยจัดท าในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น    

เช่น ความไม่สงบในพื้นท่ี และปัญหายาเสพติด เพื่อท าความเข้าใจและทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจน  จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ เปิดเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย โดยมีหลักเกณฑ์ และ
ประเด็นในการพัฒนาที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด ตามความเหมาะสมในบริบท
ของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับนโยบายคามม่ันคงของประเทศ 

(2) การสร้างช่องทางประชาชน เพ่ือการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการจัดการความมั่นคงในพ้ืนที่ 
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวในพื้นที่  

(3) จัดการภัยคุกคามจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ทุกประเภทให้ลดลง     
ในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน
ตนเอง โดยการฝึกกองก าลังประจ าถิ่นให้มีความช านาญในการปูองกันตนเอง การส่งเสริมให้ประชาชน                  
ในพ้ืนที่มีการศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือลดการถูกชักชวนไปในทางที่ผิด และการปราบปรามยาเสพติดที่ต้องท า
อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ในทุกพ้ืนที่ ผ่านกลไกตาสับปะรดประชาชน 

(4) จัดกิจกรรมด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้เรียนรู้จาก
กลุ่มที่ประสบความส าเร็จ จากประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสันติสุขเชิงพ้ืนที่ 
ด้วยวิธีการผสมผสานโดย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธีให้แก่ก าลังประจ าถิ่นและก าลัง
ประชาชนในพื้นท่ี 



 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดนราธิวาส 117 

 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) (หมู่บ้าน
ปกติ และหมู่บ้าน อพป.) 

- เพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ และการจัดหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ / อ าเภอเคลื่อนที่ 

- ส่งเสริมการกีฬาน าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ กระตุ้นการกีฬาและนันทนาการ 
- สร้างสันติสุขจากการพัฒนาที่ทันโลก เน้นการพัฒนานราธิวาสก้าวไกล..สู่อาเซียน :           

การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับประเทศกลุ่มอาเซียน 

- แสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดนราธิวาส, แสวงหา
ความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าศาสนา, พัฒนาศักยภาพการปกครองท้องที่ เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคง จังหวัดนราธิวาส 

4) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความม่ันคงของหน่วยงานในพื้นที่ทุก
ระดับ และพัฒนาระบบงานความม่ันคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อม่ันไว้วางใจจากประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข 

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการการมีร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้ง
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่   

(2) มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้พร้อมปฏิบัติ ทั้งใน
ภาวะปกติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยอย่างเหมาะสม 

(3) น าเทคโนโลยีที่น าสมัยมาใช้ในงานด้านความมั่นคง เพ่ือประสิทธิภาพที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ ทักษะ การใช้อุปกรณ์ อาวุธ ที่มีประสิทธิภาพแม่นย า  

(4) การสร้างขวัญก าลังใจ และสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความมั่นคง และประชาชน         
ในพ้ืนที่ที่เป็นอาสาปูองกันภัยด้านความม่ันคง โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

5) สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พื้นที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
(1) ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ รวมถึงขบวนการพูดคุย เพ่ือสันติสุขจังหวัด

ชายแดนใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการเร่งสร้างพ้ืนที่ให้ปลอดภัย ขจัดภัย
แทรกซ้อนในพื้นท่ี  

(2) พัฒนากลไกด้านการข่าวและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้ งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจ าจุดตรวจ 

(3) การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความสงบสุขในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
(4) การขยายและเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ปลอดภัยของพ้ืนที่สงบสุขให้ทุกหมู่บ้านและต าบล โดยใช้กลไกชุมชน 
(5) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  

 

 
 
 


