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“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน” 

 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส : จากผลการวิเคราะห์แวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจ ากัดในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า 
 
  

 
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 กรือโป๊ะ 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 (5 ต าบล 5 อ าเภอ) 
  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 เมืองแห่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 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 โดยการวางระบบป้องกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้              
ในการท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ 
(ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิด 
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
ระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
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  พันธกิจ (Mission) 
     1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
     2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ                   
ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

      3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
     4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

      5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล 
และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
      1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส         
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
      2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความม่ันคงในชีวิต 
ปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.51 
ต่อปี 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 

เศรษฐกิ จ เติบ โต
อย่างมีเสถียรภาพ
มู ล ค่ า ผ ลิ ตภัณ ฑ์
มวลรวมของจังหวัด
นราธิวาสมีมูลค่า  
เพิ่มขึ้น 

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัด
นราธิวาสเพิ่มขึ้น     
ร้อยละ 2.8 

อัตราการขยายตัวค่า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
จังหวัดนราธิวาส  
ปี 2556 = 40,373  
             (-3.73%) 
ปี 2557 = 39,251 
             (3.25%) 
ปี 2558 = 38,479  
             (-0.41%) 
ปี 2559 = 42,110 
             (3.69%) 
( มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4 ปี  = 
4 0 , 0 5 3  ล้ า น บ า ท /
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.8%) 

0.56 
(42,345) 

1.12 
(42,581) 

1.68 
(42,817) 

2.24 
(43,053) 

2.80 
(43,289) 

ป ร ะ ช า ช น มี
คุณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
ตามหลักปรัชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอ เพี ย งมี ค ว า ม
มั่นคงในชีวิต 

ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาเพื่อ
ลดจ านวนครัว 
เรือนยากจนที่มี
รายได้เฉลี ่ยต่ า
ก ว ่า เ ก ณ ฑ์ 
จ ป ฐ . (เ พิ ่ม ขึ ้น
ร ้อ ย ล ะ 1.51  
ต่อปี) 

- ร ้อยละของการ
แก้ไขปัญหาเพื่อลด
จ านวนคร ัว เ ร ือน
ยากจนที ่ม ีรายได้
เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ  
ปี 2556 = 74.11 
ปี 2557 = 94.76 
ปี 2558 = 90.23 

88.82 90.03 91.84 93.35 94.86 



 (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนราธวิาส พ.ศ. 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 

  ปี 2559 = 94.76 
ปี 2560 = 90.23 
(เฉลี่ย 5 ปี = 
88.82) 

     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า  การลงทุน และ
การค้าชายแดน (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 2559 มี

มูลค่าเท่ากับ 42,110 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านที่มีมูลค่ารวม 38,479  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.44  มี
ขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 3.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ เป็นล าดับสุดท้าย
ของกลุ่มภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา โครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นภาคบริการร้อยละ 
54.77 ภาคเกษตรร้อยละ 30.98 ภาคการค้า ร้อยละ 9.36 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.90 เศรษฐกิจของ
จังหวัดเริ่มหดตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 สาเหตุหลักเกิดจากสาขาภาคการเกษตรซึ่งเดิมมีบทบาทส าคัญ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเริ่มหดตัวอย่างต่อเนื่อง ผลจากการลดลงของผลผลิตจากการเกษตรที่ส าคัญ คือ 
ยางพารา สาเหตุหลักเกิดจากราคายางพารา เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 นอกจากนี้ผลผลิตด้านการเกษตร
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ รองจากยางพารา เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมังคุด ปริมาณผลผลิตลดลง
ค่อนข้างมาก และมีความผันผวนของราคาผลผลิต ตามสถานการณ์การตลาดในด้านภาวการณ์ลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมในจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 เศรษฐกิจของจังหวัดเริ่มขยายตัว ปี 2558 หดตัวเล็กน้อย 
และในปี 2559 ขยายตัวถึงร้อยละ 3.69 

       ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีโรงงานเลิกประกอบกิจการแต่อย่างใด 
เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่วิตกกับสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนเป็นอย่างมาก แม้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ แล้วก็ตาม  แต่ยังไม่สามารถจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุน ในพ้ืนที่
ได ้โดยในปี 2560  จังหวัดนราธิวาส  มีโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ทั้งสิ้น 411 โรง แบ่งเป็นโรงงานจ าพวก 1 จ านวน 134 โรง เงินลงทุน  21,424,709 บาท จ าพวก 2 จ านวน 
61 โรง เงินลงทุน 79,027,400 บาท จ าพวก 3 จ านวน 216 โรง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,794,616,436.16 บาท 
         ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก  ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส มีผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นราย
ย่อยในพ้ืนที่ ซึ่งปัญหาการค้าปลีกค้าส่งได้รับผลกระทบจากธุรกิจรายใหญ่ที่เข้าแทรกแซงในระบบธุรกิจของ
ท้องถิ่น เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น  (7-Eleven) 
          การค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียบริเวณรัฐกลันตัน โดยมีด่าน
ชายแดนที่ส าคัญ 3  แห่ง ประกอบด้วยด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ด่านชายแดนบูเก๊ะตา และด่านชายแดนตาก
ใบ ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 4,238.47 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าส่งออก 1,131.52 ล้านบาท มูลค่าน าเข้า 
3,151.91 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปี 2559 มีมูลค่าการค้าชายแดน 4,719.25   
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ล้านบาท) มูลค่าการค้าลดลง จ านวน  480.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.34 ปี 2559 โดยผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-
ลก 3,139.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.06 ด่านศุลกากรตากใบ 1,120.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.44 และ
ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 23.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่  ไม้แปรรูป มะพร้าวผลแก่
ปอกเปลือก ยางมะตอย ปลาสดแช่เย็น และหนังโคทั้งตัวหมักเกลือ ส่วนสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ ปลาสด  เครื่องท า
น้ าแข็ง  แป้งมันส าปะหลัง  ยางก้อนถ้วย  และหินแกรนิต เป็นต้น ส าหรับสาเหตุที่จังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าการค้า
ชายแดน ปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 3,353.42 ล้านบาท สูงถึงร้อยละ 40.72 ที่ส าคัญ คือ มีเรือติดตั้ง
และวางสายเคเบิลใต้น้ าพร้อมอุปกรณ์, เคเบิลใยแก้วน าแสง และอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อเคเบิลใยแก้วน าแสง       
โดยสินค้าดังกล่าวใช้ในงานการเชื่อมโยงสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างประเทศใต้ทะเลฝั่งอันดามัน ตลอดแนวไทย-
มาเลเซีย-กัมพูชาของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูเนเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เข้ามาทางด่านศุลกากรตากใบ ซึ่งเรือล าดังกล่าว
ไม่ได้เข้ามาเป็นประจ า นานๆ ครั้ง จะผ่านเข้ามา โดยมูลค่าการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นจากเรือล าดังกล่าว เท่ากับ 
1,105.93 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดน มีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2558 

      ส าหรับการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมี ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูสู่อาเซียนทางใต้ผ่านทิศ
ตะวันออกของมาเลเซียและติดอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็น   
มาลายู 80% เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ป่าฮาลา -บาลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น 
มัสยิดตะโละมาเนาะ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์/อุโมงค์ หมู่บ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา 12 และไม้ดอกสุคิริน เป็นต้น จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก แม้จะเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ในปี 2559  มีนักท่องเที่ยว จ านวน 655,564 คน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มี
จ านวนนักท่องเที่ยว 635,910 คิดเป็นร้อยละ 3.09 เป็นล าดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มากกว่า
จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่จะเป็น คนต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  
(ร้อยละ 62.60)  คนไทย (ร้อยละ 37.40) 

      จังหวัดนราธิวาสได้ทบทวน และปรับทิศทางของประเด็นยุทธศาสตร์โดยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ
ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน และใช้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นฐาน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ และสร้างความยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง มุ่งพัฒนาเป็นประเทศ
แห่งการค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการค้าเพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
ด้วยนวัตกรรม 
                 2) วัตถุประสงค์ (Strategic Issue Objective) 
    (1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  เพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าชุมชน 
      (2) เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด
พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล  และการเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
การค้าสู่อาเซียน 

   (3) เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
     (4) เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัดจากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศ เพ่ือ
ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
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           3) เป้าประสงค์  : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
          4) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
1. ผลผลิตการเกษตร
เฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต 
พืช (ปาล์มน้ ามัน) 
ประมง (ปลากะพงขาว) 
ปศุสัตว์ (แพะ) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

       

- ปาล์มน้ ามัน ปี 2556 = 1,825.9 ก.ก./ไร่ 
ปี 2557 = 1,943.2 ก.ก./ไร่ 
ปี 2558 = 1,856.0 ก.ก./ไร่ 
ปี 2559 = 2,103.0 ก.ก./ไร่ 
ปี 2560 = 2,207.0 ก.ก./ไร่ 
เฉลี่ย5ปี = 2,000.12 ก.ก./ไร่ 

2,000.12 2,050.12 2,101.38 2,153.91 2,207.76 2,262.95 

- ยางพารา ปี 2556 = 290.27 ก.ก./ไร่ 
ปี 2557 = 291.91 ก.ก./ไร่ 
ปี 2558 = 266.21ก.ก./ไร่ 
ปี 2559 = 245.0 ก.ก./ไร่ 
ปี 2560 = 266.21ก.ก./ไร่ 
เฉลี่ย 5 ปี = 265.08 ก.ก./ไร่ 

265.08 271.71 278.50 285.46 292.60 299.91 

- ปลากะพงขาว ปี 2556 = 78.05 ก.ก./กระชัง 
ปี 2557 = 93.90 ก.ก./กระชัง 
ปี 2558 = 140.24 ก.ก./กระชัง 
ปี 2559 = 141.11 ก.ก./กระชัง 
ปี 2560 = 142.87 ก.ก./กระชัง 
เฉลี่ย5ปี = 119.23 ก.ก./กระชัง 

119.23 122.21 125.27 128.40 131.61 134.90 

- แพะ ปี 2556=135.56 ก.ก./ครัวเรือน 
ปี 2557=128.29 ก.ก./ครัวเรือน 
ปี 2558=140.73 ก.ก./ครัวเรือน 
ปี 2559=143.62 ก.ก./ครัวเรือน 
ปี 2560=155.00 ก.ก./ครัวเรือน 
เฉลี่ย5 ปี=140.61ก.ก./ครัวเรือน 

140.61 144.13 147.73 151.42 155.21 159.09 

2. อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
3.0 ต่อปี) 
 
 
 
 

- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว  
ปี 2556 =  3.22% (2,200.00) 
ปี 2557 =  6.01% (2,332.25) 
ปี 2558 = 42.51% (3,323.75) 
ปี 2559 = -0.94% (3,292.63) 
ปี  2560 =  4.61 % (3,444.30) 
(มูลค่าเฉลี่ย 4 ปี = 2,918 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย = 9.68%/ตัดข้อมูลปี 2558 
เนื่องจากสูงผิดปกต)ิ 

3.00 % 
(3,444) 

3.00 % 
(3,547) 

3.00 % 
(3,653)  

3.00 % 
(3,762) 

3.00 % 
(3,874)  

15.00 % 
(3,874)  
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ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
3) อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
อุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 ต่อปี) 

-อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 
ปี 2556 = (-3.73%) 
ปี 2557 = 3.25% 
ปี 2558 = (-0.41%) 
ปี 2559 = 3.69% 
(ค่าเฉลี่ย 4 ปี = 2.8%) 

2.80% 3.30% 3.80% 4.30% 4.60% 4.60% 

4.มูลค่าการค้าชายแดน 
 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ปี 2556 = 3,178.77 ลบ. 
ปี 2557 = 3,208.72 ลบ. 
ปี 2558 = 3,353.43 ลบ. 
ปี 2559 = 4,719.25 ลบ. 
ปี 2560 = 4,283.47 ลบ. 
 (เฉลี่ย 5 ปี= 3,748.73 ลบ. 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 3.14) 

3,748.73 3,866.44 

 
3,987.85 

 
4,113.06 4,242.21 4,375.42 

5. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(ลดลงปีละ 1.64%) 

ปี 2556 = 35.31% 
ปี 2557 = 45.13% 
ปี 2558 = 19.50% 
ปี 2559 = 37.30% 
ปี 2560 = 37.30% 
(เฉลี่ย 5 ปี = 34.91 %) 

34.91  % 33.27% 31.63% 29.99% 28.35% 26.71% 

 

                  5) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
1.เสริมสรา้งความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้ อย่าง
ทั่วถึง (Strengthening 
for Economic 
Stability, Trading 
and Investment 
Promotion  
and Border Trading) 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  รองรับ
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ และการ
พั ฒ น า จั ง ห วั ด ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.1.1 การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า โดยการพัฒนาท่าเทียบ
เรือเป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ดังนี ้
- ท าการขุดลอกร่องน้ าแม่น้ าบางนราและหน้าท่าเทียบเรือ 
เพื่อรองรับเรือที่มีขนาดมากกว่า 550 ตันกรอส  
- เพิ่มขีดความสามารถของท่าเทียบเรือ โดยการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ เพื่อรองรับความเติบโตของกิจกรรมขนส่งพาณิชย์
นาวี  
1.1.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน ในการสร้าง
ปรับปรุงขยายอาคารที่พักผูโ้ดยสารหลังใหม่ เพ่ือรองรับ
ปริมาณความต้องการเดินทาง สนบัสนุนการพัฒนาความ
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และพัฒนาให้เกดิระบบ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งสามารถน าอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังเก่ามาพัฒนาให้เป็นสถานีในการรับ-ส่งสินค้า
ทางอากาศอันเป็นการเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะ
ไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น ลองกอง ให้คงคุณภาพของ
ผลผลติ (Keeping Quality)  
1.1.3 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมระบบรางให้มี
ประสิทธิภาพ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว เช่ือมโยง
กับระบบรางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพ่ิมช่อง
ทางการส่งออกสินค้า พร้อมท้ังพฒันาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ
และเขตการรถไฟเป็นแหล่งการค้าและการท่องเที่ยวของ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
จังหวัด  ดังนี ้
- พัฒนาสถานีรถไฟส าคัญให้เป็นยา่นการค้า เช่น สถานรีถไฟ
สุไหงโก-ลก สถานีรถไฟสไุหงปาดี สถานีรถไฟตันหยงมสั 
สถานีรถไฟรือเสาะ 
- ปรับปรุงและพัฒนาจดุข้ามทางรถไฟให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน 
1.1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนและรองรบัการเช่ือมโยงเขตเศรษฐกจิพิเศษ และ
เสรมิสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกจิพิเศษ
นราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 
ดังนี ้
- เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ OSS และจัดหาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ในพื้นที ่
- ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการขนส่งสนิค้าด้วยรถบรรทุกใน
จังหวัดนราธิวาส ยื่นใบสมัคร และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทกุ (Q mark) ของกรมการ
ขนส่งทางบก 
- ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการประชาสัมพันธ์พ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกจิพิเศษ พรอ้มทั้งการผลักดนัให้มเีง่ือนไขของรัฐ เพื่อให้นัก
ลงทุนเข้าถึงข้อมูล 
- การปรับปรุงพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานไฟฟ้า ประปา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองในเขต
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
- การสร้างจุดพักในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ Trading Rest 
Area 
- การพัฒนาระบบป้ายจราจร ให้เป็นระบบดจิิทัลพร้อมปา้ย 
3 ภาษา ได้แก ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามลาย ู
- พัฒนาโครงข่ายคมนาคมพื้นท่ีและเมืองรวมถึงเทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกและลดตน้ทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการ 
- พัฒนาโครงข่ายทางสายหลัก สายรอง และทางหลวงท้องถิ่น
เพื่อเช่ือมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดน พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทย - มาเลเซีย และ
ภายในประเทศ รวมทั้งปรับปรุงซอ่มแซมถนน และสะพาน
เชื่อมสายทางต่างๆ ใหส้ามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกและ
พัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต 
1.1.5 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมสายหลัก สายรอง 
และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนเมือง และชนบท ส่งเสรมิเกษตรกรรมและ
อุสาหกรรม ดังนี ้
- ยกระดับมาตรฐานทางและองคป์ระกอบ เพ่ิมความสะดวก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
ปลอดภัย 
สร้างภมูิทัศน์ให้สอดคล้องวิถีชุมชน 
- ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ประปา ระบบสารสนเทศ น า
การขยายตัวของชุมชน 
- จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และสนับสนุน
กิจกรรมการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
1.1.6 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมสายหลัก สายรอง 
และระบบสาธารณูปโภค เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ดังนี ้
- พัฒนาโครงข่ายสายหลักและสายรองสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
- การก่อสร้างถนนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในตัวเอง จุดพักรถ จุดชมวิว (ชมถนนสวยงาม) 
- การก่อสร้างถนนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ชายหาดส าคัญของจังหวัด ในอ าเภอ
เมือง และตากใบ 
1.1.7 การพัฒนาด่านชายแดนในจังหวัดนราธิวาส (ดา่น
ศุลกากรบเูก๊ะตา) ดังนี ้
- พัฒนาด่านศุลกากรบเูก๊ะตา ระยะที่ 4 เพื่อการเช่ือมโยง
การค้าชายแดนระหวา่งประเทศ โดยการจดัซื้อที่ดินจ านวน 
199 แปลง เนื้อที่ 261 ไร่ 1 งาน 67.2 ตร.ว.  
- ส ารวจผลอาสิน พร้อมสิ่งปลูกสรา้งเพื่อก าหนดราคากลาง
และค่าชดเชย 

 1.2 สร้างระบบนิ เวศน์การค้า
ชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนา
เมืองสุ ไหงโก -ลก เป็นต้นแบบ
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่
มีความพร้อม มาตรฐาน และการ
จัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 

1.2.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล ให้ความส าคัญกับความ
ทันสมัย การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ที่มีความ
สะอาด และมีพื้นที่ สี เขี ยว การสร้ างจุ ดบริการ  WIFI 
สาธารณะทั่วทุกพื้นที่  การปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณะที่เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน าระบบ
สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า ลงสู่ใต้ดิน การสร้างพื้นที่บริการ
สาธารณะที่มีอารยสถาปัตย์ สร้างพื้นที่รองรับการเจรจา
การค้า และการสร้างพื้นที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบ
เน้นอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม พร้อม
ทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ คนพิการ 
และให้มีศูนย์บริการธุรกิจชายแดนแบบครบวงจร 
1.2.2 พัฒนาตลาดการค้าชายแดนที่ได้มาตรฐานสากล มี
ความทันสมัย และมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และความ
สะอาด สร้างพื้นที่การค้ารองรับผลผลิต และสินค้าของชุมชน
ในบริเวณชายแดน พร้อมทั้งส่งเสริมและเช่ือมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 
1.2.3 เสริมสร้างความเช่ือมั่นในพื้นที่การค้าชายแดนแก่นัก
ลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดูแลความปลอดภัย 
พัฒนาระบบบริการและสภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับ
การค้าชายแดนโดยการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
รวมทั้งระบบฐานข้อมูลของรัฐให้มีความทันสมัย คล่องตัว 
และพัฒนาสารสนเทศ และการบริการฐานข้อมูลการคา้ ในรูป
แบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาลายู เพื่อการค้า การส่งออก 
เ ช่ื อม โ ย ง กั บอ า เ ซี ย น  แ ละ นา น าช า ติ  ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์การค้าชายแดนสุไหงโก -ลก ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทั้งในระดับพื้นท่ี ประเทศ และนานาชาติ 

  1.2.4 สร้างพื้นที่การค้าเช่ือมโยงการค้าชายแดนและสร้าง
รายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และจังหวัด เช่ือมโยงระบบ
การธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการ
ที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
เน้นการสร้างโอกาสทางการค้า และการพัฒนาทักษะการค้า
ชายแดนแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนจากการ
ส่งเสริมการค้าชายแดน 
1.2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะภายใต้
โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ าเภอสุไหงโก -ลก 
โดยการพัฒนาเช่ือมโยงธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อการเช่ือมโยงการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ และสนับสนุนการเช่ือมโยงการน าเข้า – 
ส่งออก เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการในพื้นที่ อาเซียน 
และนานาชาติ 
1.2.6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในพื้นที่สุไหง
โก-ลก ให้มีความน่าอยู่ มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง เน้นพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการบริการ ส าหรับพ้ืนท่ีโดยรอบ 
เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart City 

 1.3 พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้มี
ความพร้อมในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่
แข่งขันได้ 

1.3.1 พัฒนาทักษะด้านการค้า การจัดการการเงิน การค้า
ชายแดน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างตลาดการค้าแก่ผู้ประกอบการ ขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ 
(Start Up) ที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนให้มีความพร้อมและ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล เติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการสร้าง
โมเดลธุรกิจ 
1.3.2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการต่างๆ 
แก่ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ใหม่ เช่น อย., 
ฮาลาล, GMP เป็นต้น เช่ือมโยงการค้ากับสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจชายแดนใต้ อาเซียน และนานาชาติ 
1.3.3 พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 
   - เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอัจฉริยะ ในชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน 
เพื่อพัฒนาการค้า ให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งบนฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
วัฒนธรรมการค้า (ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ พหุวัฒนธรรม) เพื่อต่อ
ยอดเป็นผู้ประกอบการค้าที่เข้มแข็งในอนาคต 
   - พัฒนากระบวนการผลิตธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมตามมาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดการค้า
อาหาร ตลาดบริการ ท่ีเชื่อมโยงกับ 
คู่ค้าประเทศมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียนอาเซียน + 3 และ
อาเซียน + 6 ให้เข้มแข็ง 
   - ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ง
อนาคต 
ด้านการออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล การวิจัย การจัดการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ การสร้างตลาดการค้าของผู้ประกอบการค้า
ของจังหวัดนราธิวาส ให้สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง  
(High Value Service) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ ที่บ่ง
บอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส  
   - ส่ ง เสริมผู้ประกอบการธุ รกิ จขนาดใหญ่ ให้น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการค้าของจังหวัด โดยการใช้ปัจจัย
จูงใจ พร้อมทั้งสร้างโอกาสจากสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดน
ใต้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสุไหงโก-ลกให้เป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่
มั่งคั่ง 
   - สร้างพื้นที่การค้าในบริเวณชายแดนรองรับการค้าของ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ รายย่อย ผู้ประกอบการใหม่ที่
มีขีดความสามารถในการแปรรูปหรือพัฒนาผลผลิตสู่
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เพื่อเช่ือมโยงการค้าชายแดน พร้อมทั้ง
สร้างตลาดการค้าบนระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุน การเช่ือมโยง
การค้าของจังหวัดที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศใน
รูปแบบ (Naratiwat - Marketing Connect : N-MC)  
  - สนับสนุนการพัฒนาองค์กรการค้าของจังหวัดให้
เป็นคลังสมองทางการค้าและเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
จังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน  (แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)  โดยให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าใจในข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่งที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ  
ท าให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ในการให้บริการจาก
หน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น 

 1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
อุ ต ส า หกร ร ม เพิ่ ม มู ล ค่ า  ที่ มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.4.1 ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการโลจิสติกส์ รองรับ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการโลจิสติกส์เพื่อการค้า
ชายแดน รวมถึงการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
ในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากชุมชนของ
จังหวัดไปยังทั่วประเทศโดยเน้นการปรับปรุงบริการของ
หน่วยงานรัฐ พร้อมส่งเสริมและจูงใจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ภาคเอกชนให้มาลงทุนในการขนส่งที่เช่ือมโยงกับชุมชนมาก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
ขึ้น 
1.4 .2 ส่ ง เสริม  สนับสนุนการเติบโตอย่ า งยั่ งยื นของ
อุตสาหกรรมบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก
ฐานทรัพยากรของจังหวัด ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม 
(S-Curve) และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 
ที่มีศักยภาพ ให้ความส าคัญกับการต่อยอดการพัฒนา
อุตสาหกรรม ที่สามารถเ ช่ือมโยงโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัดกับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ 
ตลาดการค้าชายแดน และการเช่ือมโยงการค้ากับอาเซียน
ตอนใต้ และการสนับสนุนพัฒนาให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพื่อสนับสนุนให้เป็น
แหล่งแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 
เช่น  อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น , อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ การแปรรูปยางข้ันต้นและขั้นกลาง, อุตสาหกรรม
สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และอาหารฮาลาล, อุตสาหกรรม
และกิจการบริการอื่นๆ  ท่ีมีฐานลูกค้า / วัตถุดิบ จากประเทศ
มาเลเซีย ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4.3 ส่งเสริมโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ ด้วย (ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ประเด็นยุทธ
ที่ ๒) นวัตกรรม การวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่ออุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ให้สามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพัฒนา
บุคลากรภาครั ฐ  และภาคเอกชน รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
1.4.4 เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการท า
ธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐปรับปรุง พัฒนาการบริการของรัฐเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด เน้นความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นสากล และมีธรรมาภิบาล 
1.4 .5 เ ช่ือมโยงอุตสาหกรรมในกลุ่ มจั งหวัดระหว่าง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
อุตสาหกรรมขนาดย่อย ให้เกิดความเช่ือมโยง ตามนโยบาย
เศรษฐกิจสามเหลี่ยมชายแดนใต้ 
1.4.6 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร ให้มี เทคโนโลยีเพื่อ
น ามาสู่การลดต้นทุน เพิ่มขีดในการแข่งขันที่สูงข้ึน 
1.4.7 ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
นราธิวาส ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการดึงดูดนักลงทุน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ให้ เข้ามาลงทุนในพื้นที่  พร้อมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจด้วย
มาตรการของรัฐ 
1.4.8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องในด่านชายแดน อาจจะ
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เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมต่อยอดในพื้นที่ด่าน
ชายแดนทั้ง 3 ด่าน โดยเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและต้อง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.4.9 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะ
แบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่
ของจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

 1 . 5  ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พแ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม เ ติ บ โ ตขอ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและ
กีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า
จากฐานของการกีฬา นันทนาการ 
และการบริการ 

1.5.1 สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การ
สันทนาการ การกีฬา โดยชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล เน้นการ
พัฒนาการบริการท่องเที่ยวนานาชาติแบบครบวงจร (Digital 
Tourism Complex City) และการเข้าถึงการท่องเที่ยว
ส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก วัยรุ่น คนพิการ ผู้สูงวัย  
(Tourism for all) 
1.5.2 ส่งเสริมการน าวิถีชุมชนอัตลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นมา
ผสมผสานกับการท่องเที่ยว การบริการ การสันทนาการ และ
การกีฬา เพ่ือเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ 
1.5.3 เช่ือมโยงการกีฬา การบริการ การสันทนาการ ให้
เกื้อหนุนการท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่านระบบดิจิทัล โดย
ยังคงความเป็นนิเวศน์ดั้งเดิม และวัฒนธรรมวิถีชีวิตเดิมเอาไว้ 
1.5.4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร (Infrastructure, Clean, Comfortable, Peace) ให้
ได้มาตรฐานนานาชาติและเช่ือมโยงกับระบบดิจิทัลทั้งระบบ 
1.5.5 สร้ างระบบการสื่ อสารการท่อง เที่ ย ว แล ะการ
ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา เชิงรุกผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกช่องทาง โดยเฉพาะในระบบดิจิทัลจัดท าสื่อเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดในรูปแบบภาษาต่างประเทศ เพื่อการ
เผยแพร่ในระบบดิจิทัล 
1.5.6 ส่งเสริมการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมการ
บริโภค ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์
อาหาร การบริการ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยผสาน
ความเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ที่มีความโดดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้
สูงขึ้น 
1.5.7 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส เฉพาะ
พื้นที่ ให้มีความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษ และ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้  
1.5.8 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนรา...น่าเที่ยว เช่ือมโยง
การท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย และประเทศใกล้เคียง 
1.5.9 จัดงานมหกรรมอาหารเมืองนราธิวาส ผสมผสานกับ
งานของดีเมืองนรานานาชาติ 
1.5.10 สร้างสิ่งจูงใจที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์ก
แห่งใหม่ของนราธิวาสควรเป็นพื้นที่ติดชายแดน 
1.5.11 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
และครอบครัว เพื่อเชื่อมโยงสามเหลี่ยมชายแดนใต้ 
1.5.12 พัฒนาและยกระดับ การสันทนาการ และการกีฬา 
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เช่ือมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ ส่งเสริมการจัดการแข่งขัน
กีฬาในระดับประเทศ และนานาชาติ ในพื้นที่ของจังหวัด การ
จัดแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศชายแดนร่วมกับมาเลเซีย 
รวมทั้งการสร้างสุขด้วยกีฬาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 
1.5.13 ส่ง เสริมการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายและได้
มาตรฐานสากล โดยน าอัตลักษณ์ที่ดี โดดเด่น มีความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะถิ่นมาผสมผสานเข้ากับกิจกรรมของจังหวัด โดย
การสนับสนุนงานของดีเมืองนรา และงานประจ าปีของจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปี ให้มีการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลาย 
และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ให้มีนวัตกรรมการจัดงานใน
รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าแก่
จังหวัด 
1.5.14 เมืองแห่งนกเงือก (City of Hornbill)  
1) สร้าง Landmark ขนาดใหญ่รูปนกเงือกบริเวณด่าน
ชายแดนสุไหงโก-ลก  เขตเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี เป็นแลนด์
มาร์กระดับพื้นท่ี  
2) กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว (Travel 
Route) เส้นทางเดินป่าศึกษาวิถีนกเงือก ศูนย์เรียนรู้นกเงือก
ที่ทันสมัย Digital Board หอคอยชมนกเงือกพร้อมกล้องดูนก
ขนาดใหญ่ จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวดูนกเงือกบางนรา 
(Hornbill Festival) การพัฒนาไกด์เพื่อการท่องเที่ยวชมนก
เงือก 
3) PR การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เป็น International 
วีดิ โอดิจิทัล มาสคอตนกเ งือก ของที่ ระลึก (ประกวด
,ออกแบบ)  แถลงข่าวเปิดตัว Narathiwat City of Hornbill 
4) กิจกรรมการอนุรักษ์  
- 13 ก.พ. วันอนุรักษ์นกเงือก 
- 14 ก.พ. คู่รักนกเงือก 
การสร้างยุวชนผู้พิทักษ์นกเงือก (ค่ายศิลปะ) ส่งเสริมกิจกรรม
การเพาะเลี้ยงสร้างแหล่งอาหารนกเงือก จิตอาสาพิทักษ์นก
เงือกบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
1.5.15 ท่องเที่ยวผจญภัยนิเวศน์ป่าฮาลา -บาลา (Jungle 
Tour)  
1) จุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อการนั่งช้างชมป่าฮาลา-บาลา 
(เขตอนุรักษ์แว้ง, สุคิริน) เช่ือมโยงกับการชมนกเงือก 
2) พัฒนาผู้เลี้ยงช้างเพื่อเป็นไกด์น าเที่ยวผจญภัยบนหลังช้าง
ในป่าฮาลา-บาลา 
3) พัฒนาเส้นทางเดินป่าฮาลา-บาลา เพื่อการท่องเที่ยว
นิเวศน์ป่าเขา 
4) ศูนย์ฝึกช้างแสนรู้เพื่อการท่องเที่ยว Halabala Elephant 
Camp 
5) การพัฒนาการอภิบาลและฟื้นฟูช้าง 
6) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารส าหรับช้างป่าฮาลา-บา
ลา 
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7) แถลงข่าวเปิดงาน “นั่งช้างป่า ฮาลา-บาลา” 

 1.6 พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบ
การบริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ของจังหวัดเพื่อการค้า และการ
ส่งออก 

1.6.1 การบริหารจัดการผลผลิตยางพารา และปาล์มน้ ามัน
หรือพืชพลังงานทดแทนให้เพียงพอในการรองรับอุตสาหกรรม 
เน้นการส่งเสริมสินค้าเกษตรปาล์มน้ ามันเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร (เป้าหมาย นอกพื้นที่สหกรณ์นิคมบา
เจาะและปิเหล็ง) พร้อมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา 
โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร
จัดการที่ดี เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต/เพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ การผลิตยางขั้นต้น ขั้นกลาง การแปรรูปยางพาราเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนเพื่อสุขภาพ โดยการใช้กลไกวิสาหกิจ
ชุมชน  
1.6.2 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดที่เป็นอัตลักษณ์
พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการพัฒนา เช่น ลองกอง ปลากุเลา
เค็ม ข้าวหอมกระดังงา ครบวงจรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ให้เป็นแบรนด์จังหวัดที่ 
เพิ่มค่า  ในระดับพรี เมี่ ยม ควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการตลาดแบบ
ครบวงจร ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอัตลักษณ์
ประจ าถิ่น (GI) ภายใต้เรื่องราวเดียวกัน ด้วยการเพิ่มทักษะ
และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน ในการพัฒนา 
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
1.6.3 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรเพื่อการ
สร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก 
- ส่งเสริมการท าการเกษตรยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ โดยใช้รูปแบบการท าเกษตร
เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการลดต้นทุน
การผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบรับรองความ
ปลอดภัยในระดับต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/
เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer และ Young Smart 
farmer) 
   - เพิ่มความความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าทาง
ทะเล และชายฝั่ง โดยยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการท า
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ประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกลุ่มประมงพื้นบ้านและ
เชิงพาณิชย์  และการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ า 
(ปะการังเทียม) และรวมถึงการน าเทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิ
ปัญญาในการ 
แปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง ส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิดใหม่ (ปลาพวงชมพู ปลาสลิดดอน
นา ปลาสวยงามในป่าพรุ  
ปูด า)     
  - เสริมสร้างอาชีพชุมชนจากการเกษตรที่เข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะการจัดการ
ทุนชุมชน การเกษตรเพื่อคนจน ลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกร ส่งเสริมอาชีพตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ในแต่ละชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่น และตาม
ความถนัดของคนในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนใน
การพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพากันเอง  
       - การรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
โดยการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า  
ด้วยการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
การแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่า และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ตลอดจนให้ความส าคัญกับตราสินค้า และปกป้องสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
1.6.4 พัฒนาศักยภาพตลาดกลางการเกษตรชายแดนเพื่อการ
ส่งออก 
ในภูมิภาคและต่างประเทศ คือ เป็นศูนย์รวมและกระจาย
สินค้าการเกษตร และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง
สินค้ารวมทั้งจัดให้มีสถานที่กลางในการจ าหน่ายผลผลิตด้าน
การเกษตร ในระดับพื้นท่ี  
1.6.5 ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
รวมถึงคลังข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดนราธิวาส  
1.6.6 สนับสนุนระบบชลประทาน โดยการพัฒนาแหล่งน้ า 
พร้อมระบบส่งน้ าเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและลดความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ (การขาดแคลนน้ า)  
1.6.7 ส่งเสริมให้มีธนาคารน้ าในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

 1.7 ยกระดับคุณภาพของแรงงาน 
รองรับการท่องเที่ยว การค้า และ
การพัฒนาทาง เศรษฐกิจของ
จังหวัด 

1.7.1 เสริมสร้างและยกระดับศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว การค้าชายแดน  สร้างความพร้อมของภาคแรงงาน
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รองรับการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
1.7.2 เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านแรงงาน ส่งเสริม
การเข้าสู่ระบบการประกันตน พร้อมทั้งการพัฒนาเครือข่าย
การคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการ สุขภาพ ชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ 
1.7.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร(เริ่ม
จากให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพน้ันๆ เมื่อมีทักษะใน
การบริหารจัดการแล้วควรใช้ความรู้ส่วนนี้บริหารจัดการ ถ้ามี
ความความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถต่อยอดในการพัฒนา
เพื่ออนาคตได้) โดยให้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับ
แรงงานฝีมือ และการอ านวยความสะดวกด้านความรู้เพื่อให้
แรงงานมีฝีมือมีศักยภาพพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการราย
ใหม่ในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพให้เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นให้ส าหรับคนในพื้นที่ที่จะเข้า
มาใช้บริการในอนาคต 
1.7.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยั่งยืน 
มุ่งเน้นการบริการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานเพื่อ
การแนะแนวอาชีพในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยท างานและ
ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด เน้น
การพัฒนาแรงงาน และผู้ประกอบการคุณภาพเพื่ออนาคต
นราธิวาส ที่มีความพร้อมในด้านการพัฒนาเฉพาะกิจของ
จังหวัด ประกอบด้วย 
 - พัฒนาทักษะให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและ
การค้า ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลรองรับการค้า/การท่องเที่ยว  
 - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า  
 - พัฒนาศักยภาพ แรงงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต้นแบบการค้าชายแดน 
 - เสริมสร้างการมีวินัยให้กับแรงงาน เพื่อให้แรงงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 - ร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจ เพื่อการ
ผลิตและพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการในอนาคต 
โดยการจัดฝึกอบรมเฉพาะทาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการรายใหญ่มาลงทุนในพื้นที่ 
 - การจัดระเบียบความจ าเป็นในการมีแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนของจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งค านึงถึง
ความมั่นคงเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานท่ีมีความสามารถสูงในต่างประเทศ 
เพื่อน าเงินกลับสู่จังหวัด 
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 - มีศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานอนาคตในจังหวัดนราธิวาส 
เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและต้นแบบเมืองการค้า
ชายแดน 
 - สร้างแรงงานอนาคตที่เป็นมืออาชีพ และมีวินัยด้วย
กลไกสหกิจศึกษา โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนในวัยเรียน/
สถานศึกษา โดยเริ่มจากปรับทัศนคติ ปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเยาวชนในวัยเรียนและสถานศึกษา 
 - ส่งเสริมแรงงานอัจฉริยะและแรงงานที่มีศักยภาพสูง 
เพื่อเป็นต้นแบบแรงงานคุณภาพของจังหวัดนราธิวาส 
     - มุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการเพื่อเสริมสร้างบุคลากรใน
จังหวัดโดยเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนตั้งแต่ช้ัน
ประถมศึกษาในการสร้างจิตส านึกในเรื่องของการท างาน วินัย
ในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน  
    - ขาดก าลังแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะทางที่เป็นผู้ชาย 
    - การสร้างเยาวชนแรงงานแห่งอนาคตเพื่อปรับสร้าง
ทัศนคติและทักษะที่สามารถสร้างเ งินสร้างรายได้  ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการวิเคราะห์พัฒนากลุ่มเสี่ยงในการพัฒนา
บุคคลากรในการการสร้างแรงงานท่ีมีคุณภาพและศักยภาพใน
โลกยุคดิจิตอล 
  - มีการประกวดทักษะพื้นที่แรงงาน Balance Skill ใน
จังหวัด เพื่อค้นหาแรงงานที่มี Skill สูง เช่น หนึ่งต าบลหนึ่ง
แรงงาน Super Labor ด้านใดด้านหนึ่ง 
  - การพัฒนาแรงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อรวมกลุ่ม
เป็นวิสาหกิจชุมชน (แรงงานนอกระบบ) 
  - การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
พัฒนาแรงงานนอกระบบโดยการสร้างกลุ่มเครือข่ายให้
เข้มแข็ง พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการ
การเงินและสร้างโอกาสทางการตลาด โดยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดบูรณาการเพื่อพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 1.8 พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้า
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาด
สู่สังคมดิจิทัล เช่ือมโยงการค้ากับ
ประเทศ อาเซียน และนานาชาติ
บนโลกออนไลน์ 

1.8.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้า
เพื่อการส่งออก (อ า เภอยี่ งอ) เพื่อรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่น และสินค้า GI โดยการ
อ านวยความสะดวกในการบริการของภาครัฐ การพัฒนา
นิเวศน์ทางการตลาดรองรับการสร้างรายได้ในพื้นที่ การ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว     
1.8.1 พัฒนาตลาดยกระดับสินค้าและบริการของจังหวัด 
สร้างแบรนด์สินค้า “ของดี เมืองนรา”  เพื่อการค้าบน
แพลตฟอร์มของจังหวัด Nara Plus Application เพื่อ
สามารถกระจายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์  
1.8.2 ส่งเสริมการค้าในรูแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย นักธุรกิจ Start Up  ทั้งใน
ภาคการผลิตและบริการ ท าการตลาดผ่านสังคม ดิจิทัล และ
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สร้างตลาดดิจิทัลและขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสินคา้
และบริการจังหวัดนราธิวาส  เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาส
ที่มีความพร้อมจะน าสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ ไปสู่ เ ชิงนวัตกรรม โดยการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการค้าบนโลกออนไลน์ ให้ความรู้
ด้านการตลาดดิจิตอล และกลยุทธ์การค้าออนไลน์ รองรับการ
เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
1.8.3 จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในจังหวัดและภูมิภาค
อื่นโดยน ากลุ่ม OTOP เกษตร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ SMEs เครือข่าย Biz club และ YEC/YES 
1.8.3 สร้างโอกาสในการท าการค้าออนไลน์จากการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียนบวกสาม (ภาษาจีน 
ภาษาอั งกฤษ )  โดยการจั ดการ เรี ยนรู้ ภ าษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนับสนุนการค้า และพัฒนาเยาวชน 
และจัดอบรมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแก่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยจ้างผู้เช่ียวชาญ
ด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อท าหน้าที่สอนภาษาจีนและ
สอนภาษาอังกฤษ 
1.8.4 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดความสามารถในการ
อ านวยความสะดวกธุรกิจบนโลกออนไลน์ 
1.8.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก และโลจิสติก์ใน
รูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อเล็กทรอ
นิกส์ให้สามารถเช่ือมโยงการค้า การช าระเงิน และการขนส่งสู่
ระบบออนไลน์ เพื่อสร้างศักยภาพในการท าตลาด เพิ่มช่อง
ทางการส่งออกไปยังอาเซียนและนานาชาติ 

  
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life on 
Sufficiency Economic Based) 
        1) แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept) 

     การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  8 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นมา ในขณะที่
จังหวัดนราธิวาสมีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 796,239 คน มีประชากรสูงอายุ 87,556 
คน คิดเป็น (ร้อยละ 11.15)  และกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นวัยพ่ึงพิง(วัย 0-24 ปี) จ านวน 3,339,854 คน (ร้อยละ 
43.28) กว้างกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ และมากกว่าฐานของประเทศ ในขณะที่กลุ่มประชากรในวัยแรงงาน จ านวน 
552,062 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.49) ส่งผลให้กลุ่มประชากรในวัยแรงงานต้องแบกรับภาระวัยพ่ึงพิง นอกจากนั้น
จังหวัดยังขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัญหาแรงงานคุณภาพต่ า ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และ
ปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่า ยังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วง
ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าจังหวัดนราธิวาส ยังพบปัญหาด้านสถานะทางสุขภาพของกลุ่มแม่และเด็ก พบ
ปัญหามารดามารดาตายในปี 2559 อัตรา 113.21 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เป้าหมายก าหนดไม่เกิน 15) ใน
กลุ่มเด็กวัยเรียนพบปัญหาระดับสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน IQ เฉลี่ย 92.46 และคุณภาพการจัด
การศึกษาของจังหวัดนราธิวาส อยู่ในล าดับท้ายสุดของประเทศ และยังมีปัญหาการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในวัยแรงงานและวัยสูงอายุยังมีมีปัญหาสุขภาพ
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่า แนวโน้มอัตราตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดนราธิวาส มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า
ระดับเขต และประเทศ จากโรคความดันโลหิตสูง 43.39 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน 25.42 ต่อแสน
ประชากร และโรคหัวใจขาดเลือด 31.84 ต่อแสนประชากร  ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่เข้ามาในประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนในกลุ่มจังหวัดจ านวนไม่น้อยโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไปในอีก 20 ปี ข้างหน้าจึงต้องให้
ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาคน ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐาน
ของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด และประเทศ  
          การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้จังหวัดก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี  การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหา
ท้าทายในหลายด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย อาชีพรายวัน 
การเข้าถึงการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล และในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่ไม่ทั่วถึง 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ ภาระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้ งเด็กและผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัด  
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      
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หลักภายในจังหวัด ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด และเป็นฐานในการเสริมสร้างเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตร        
การท่องเที่ยว และพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์   
รองรับการเติบโตของเมือง  ที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น และ         
การเชื่อมโยงกับ พ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
            ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สังคมคุณภาพ และ
ชุมชนให้เข้มแข็ง  จังหวัดจะให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ า และมุ่งเน้นมากขึ้น   
ในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง
รายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มรายได้ต่ าสุด  
ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ  การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการ
สนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้ องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน 
และสังคม ของจังหวัดนราธิวาส 
                  2) วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 

     (1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคมไทย มีทกัษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  

     (2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ 
เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุ ขภาพได้อย่าง
เหมาะสม และมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
                      (3) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการ
พัฒนาคน 
      (4) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ ประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และคุณภาพ
ชีวิต 

       (5) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  และมีความสะดวก 
ทันสมัยมากขึ้น ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 

       (6) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา และ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       (7) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความ    เท่า
เทียมและสูงขึ้น 

    3) เป้าประสงค์  : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
           4) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
1. ร้อยละของ
หมู่บ้านที่ผ่านการ

- ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการ
จัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ

2.74 3.74 4.74 5.74 6.74 6.74 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
จัดระดับหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
ต่อปี) 
 

พอเพียง  
ปี 2556 = 2.21 
ปี 2557 = 2.38 
ปี 2558 = 4.41 
ปี 2559 = 2.26 
ปี 2560 = 2.26 
(เฉลี่ย 5 ปี = 2.74 ) 

2. ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาเพื่อลด
จ านวนครัวเรือน
ยากจนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ.(เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 1.51 ต่อปี) 
 

- ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ลดจ านวนครัวเร ือนยากจนที ่มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ  
ปี 2556 = 74.11 
ปี 2557 = 94.76 
ปี 2558 = 90.23 
ปี 2559 = 94.76 
ปี 2560 = 90.23 
(เฉลี่ย 5 ปี = 88.82) 

88.82 90.03 91.84 93.35 94.86 94.86 

3. ค่าเฉลี่ยคะแนน 
O-net ม.3 (เพิ่มขึ้น 
0.50 คะแนนต่อปี) 
 
 
 

- ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net  
ม.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ  
ปี 2556  = 34.89 
ปี 2557  = 31.76 
ปี 2558  = 32.19 
ปี 2559  = 31.50 
ปี 2560  = 28.22 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี = 31.71) 

31.71 32.21 32.71 33.21 33.71 33.71 

4. อัตราทารกตาย
ต่อการเกิดมีชีพพัน
คน (ลดลงร้อยละ 
0.91 ต่อปี) 
 
 

- อัตราทารกตายต่อการเกิดมี
ชีพพันคน  
ปี 2556 = 12.48  
ปี 2557 = 9.99 
ปี 2558 = 12.55 
ปี 2559 = 10.91 
ปี 2560 = 7.94 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี = 10.77) 

7.94 7.03 6.12 

 

5.21 

 

4.30 4.30 

5.  อัตราการว่างงาน 
(ลดลงร้อยละ 0.20 )         
 

- อัตราการว่างงาน  
ปี 2556 = 2.11 
ปี 2557 = 2.21 
ปี 2558 = 1.64 
ปี 2559 = 3.4 
ปี 2560 = 2.7 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี = 2.41) 

2.70 

 

2.50 

 

2.30 

 

2.10 

 

1.90 1.90 
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                                       5) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
2. ลดความเหลื่อมล้ า 
พัฒนาและเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตประชาชน
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Inequality Reduce 
and Quality of Life 
on Sufficiency 
Economic Based) 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน เพื่อหนุน
เสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

2.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ชุมชน เขตเมืองพื้นที่
ชายแดน และพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและเด็ก 
2.1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนามคม ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพื้นที่ยังขาดแคลน 
2.1.3 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะเพื่อผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนการพัฒนา การบุกเบิก 
สร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้ า ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตชุมชน เขตเมืองแถบพื้นที่
ชายแดน 
2.1.4 พัฒนาโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทุรกันดาร 
2.1.5 พัฒนาระบบน้ าประปา ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค บริโภค 
2.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การซ่อมบ้านแก่ผู้สุงอายุ ให้มีความ
ป ล อ ด ภั ย 
แก่ผู้สูงอายุ การปรับปรุงบ้านคนจน คนพิการ คนด้อยโอกาส 
2.1.7 พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน   
 - แก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้านถนน/สะพาน ปรับปรุงพื้น
ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส 
 - แก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้านแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบ
ประปา, ขุดลอกคลอง ขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ทุกอ าเภอในจังหวัด
นราธิวาส  
      - แก้ไขปัญหาส าคัญของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ติดตั้งไฟฟ้า 
ระบบ LED, ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ตามถนน และจัดหาน้ าอุปโภค-บริโภค
ที่สะอาดและเพียงพอ 

 2.2 สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์
พระราชา ส่งเสริมการขยายผล
และประยุกต์ ใ ช้แนวทางตาม
โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ด า ริ แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพ การพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2.1 น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตาม
โครงการพระราชด าริให้ครบทุกต าบล โดยให้ชุมชน/หมู่บ้าน
บริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนใน
ต าบล  พร้อมท้ังการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม/ เครือข่าย กลุ่มศิลปาชีพ 
มีความตระหนักในการที่จะพัฒนากลุ่มทั้งระบบทั้งทางด้านการ
ผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่คนรุ่นใหม่  
2.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับ
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้
ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน เน้นการเข้าถึงรายบุคคลส าหรับคนท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง และดูแลด้านท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.2.3  สืบสาน รักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา และขยายผล
โครงการอัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
เนื่องมาจาก พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
ยกระดับรายได้ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส เน้นการพัฒนา
และขยายผล 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน, พัฒนาพื้นที่การเกษตรอาหารกลางวันและ
ปรับปรุงแก้มลิงโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
 - ส่ งเสริมและสนับสนุนโครงการด าเนินกิจกรรมทันต
สาธารณสุข ภาวะโภชนา ปัญหาหนอนพยาธิ ในโรงเรียน
พระราชด าริ 29 โรงเรียน, สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น้ าตามแนวพระราชด าริ 
 - การสนองพระราชกระแสรับสั่งและการแก้ไขปัญหาให้แก่
ราษฎรที่ทูลเกล้าถวายฎีกา การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
พระราชด าริ, การรวบรวมพระราชกรณียกิจ และผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายใต้โครงการพัฒนาและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, กิจกรรมขับเคลื่อน
และบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัด
นราธิวาส 
 - ปรับปรุงถนนทางขึ้นสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน, ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, ปรับปรุง
ผิวจราจรแอลฟัสติกสายโครงการพระราชด าริฝายไอร์ลือบอ หมู่ที่ 
6 ต าบลเรียง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 - ส่งเสริมโครงการพระราชด าริพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝาย
ตาเป๊าะ 
 - ส่งเสริมแนวพระราชด ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลง
กรณ์บดินทรเทพ  วรางกูร ว่าด้วยจิตอาสา และโครงการอื่นๆที่มา
จากพระราชด าริของทุกพระองค์ 
 - ปรับปรุงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯให้ทันสมัยและครบ
วงจรเพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาของทั้ง
จังหวัด 
 - แหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 - การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับให้เข้าใจง่ายประชาชน
สามารถเข้าใจง่ายและน าไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  
     - ต่อยอดการด า เนินการของหน่วยพระราชทาน และ
ประชาชนจิตอาสา 
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญ
สาธารณะ 
ประโยชน์ให้พื้นที่ต่าง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
     - ปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชด าริ 
 - การน าศาสตร์พระราชามาการน าศาสตร์พระราชาสู่การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดี ต่อสถาบันมหา
กษัตริย์และแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

 2.3 พัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกันภายใต้ 
อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที ่

2.3.1 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสู่เมืองการเรียนรู้ผ่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
ทั้งร่ายกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะด้านภาษา
พร้อมสู่สังคมดิจิทัลส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.3.2 ผลิตและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถคน
นราธิวาส ในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  
โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้ สู่
ครูมืออาชีพ 
2.3.3 ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โดยการน า
เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาครอบคลุมในพื้นที่ในจังหวัด ส่งเสริมให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา เพื่อช่วยให้นักเรียน/นักศึกษา
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศที่ เป็น
ประโยชน์ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถเข้าถึงความรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นช่องทางของการเรียนการสอนที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และรู้เท่าทันภัย
คุกคามจากสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล  
2.3.4 ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในชุมชนเพื่อชุมชน โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์รวมถึงการน าความรู้ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประสิทธิภาพ  
2.3.5 ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในพื้นที่โดย 
2.3.6 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ ชรบ., ชคต. และอาสาสมัคร
รักษาดินแดนด้านการป้องกันและพัฒนาความสามารถพิเศษตาม
ความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษา วรรณกรรม สุนทรียะ 
แก่ประชาชน  
2.3.7 สร้างศูนย์เรียนรู้ทักษะสากล ศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์ที่
ดีงามของพื้นที่ เพื่อยกระดับประชาชนทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้เรียนรู้ที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการน าขีดความสามารถมาพัฒนา และ
ส่งเสริมการ ประเพณี วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพิ่ม
มูลค่า  และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  มีกิจกรรมที่
หลากหลายน่าสนใจ  
2.3.8 ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุให้พึ่งหาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่า
ในชีวิต พัฒนาตนเองสู่แรงงานภาคการบริการ สร้างโอกาสในการ
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เรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุ  อบรมให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม , 
กิจกรรมภาคสนาม เช่น การเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิความรู้ของ
ผู้สูงอายุ, ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุดีเด่นที่สุดอย่างต่อเนื่อง  
2.3.9 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบของชมรม อาทิ ชมรมปราชญ์แผ่นดินเมืองนรา ชมรม
ข้าราชการเกษียณ ชมรมพ่อค้าเมืองนรา เป็นต้น เพื่อให้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างกัน  
2.3.10 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก
ผ่านช่องทางการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้เป็นการเฉพาะในพื้นที่ เช่น หลักสูตรระยะสั้นความ
ความสนใจ หลักสูตรพลเมือง หลักสูตรความกล้าหาญทาง
จริยธรรม หลักสูตรการแก้ไขปัญหา หลักสูตรการสื่อสาร และ
หลักสูตรการท างานเป็นทีม 
2.3.11 การท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ต้อง
เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนให้มีศักยภาพในการท านุ
บ ารุงรักษา และการจัดการให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อท้องถิ่น 
โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  
2.3.12 พัฒนาประชาชนตามศักยภาพ ตามความถนัดตาม
ความสามารถของพหุปัญญา และความต้องการทั้งในพื้นที่และ
ต่างประเทศ ให้ปรับตัวสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 
ปี โดยเฉพาะการเสริมตัวเองให้มีความสมบูรณ์ของการเป็นคน
นราธิวาส พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
2.3.13 การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนโดยใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการและเสริมทักษะ
การเรียนเชิงบูรณาการในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการลงมือท า ให้
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     

 2.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่ง
ส ร้ า ง ผู้ เ รี ย นที่ มี คุณภาพด้ ว ย
มาตรฐานการศึกษา และบุคลากร
การศึกษา 

2.4.1 เพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) 
ที่เหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ท้ังในการเรียนรู้ในการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ ในทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
พร้อมท้ังการสร้างโอกาสให้กับวัยเรียนที่มีศักยภาพสูงที่พัฒนาต่อ
ยอดเป็นเยาวชนอัจฉริยะของนราธิวาส และส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายภาคทกุภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วมในการส่งเสริมทุนการศึกษา 
และให้ความส าคัญการแก้ปัญหาการออกกลางคัน วัยเรียนที่มี
ความเสี่ยงด้านยาเสพติดขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาน้อย
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เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.)  ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพ
ครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน ที่
อาศัยในพื้นที่ห่างไกล คนพิการ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2.4.2 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพื้นที่  โดยสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการ
บ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาครู  สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามา
ประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียนการขยายการจัด
การศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
2.4.3 สร้างธ ารงรักษาครูดี ครูเก่ง และเพิ่มเด็กดี เด็กเก่ง ทั่วทั้ง
จังหวัด ดังน้ี 
 - สร้างครูดี ครูเก่ง แข่งขันทักษะครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งเครือข่ายครูในจังหวัดนราธิวาส จ านวน  8 กลุ่ม
สาระวิชา เน้นให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยถึง
อุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือท า การสร้างนวัตกรรม
การเรี ยนรู้ ให้ผู้ เ รี ยน  และมีบทบาทเป็นนักวิจั ยที่ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  - ก า ร เ ต รี ย ม
ความพร้อมด้านการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย และพัฒนานักเรียน
เยาวชนแห่งอนาคตจังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมให้นักเรียนแข่งขัน
ทักษะนักเรียนโดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ตรรกะ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ทาง
การเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตในอนาคต รวมถึง
ปลูกฝังสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด 
  - การสร้างอาชีพวัยเรียนตามบริบทของพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21,มุ่งเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  สอดคล้องกับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส, การศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของกิจการที่
ประสบความส าเร็จ ตั้งแต่อายุน้อย, การฝึกงานของนักเรียนใน
สถานประกอบการที่นักเรียนมีความสนใจ  มีความถนัด  และตรง
ตามความต้องการของนักเรียนพัฒนาครูแนะแนวและงานแนะ
แนวในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง, ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน/การจัดหางานใน
พื้นที ่
 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนและนันทนาการทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักศาสนา จิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดี งาม และเร่ งการสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา ให้ปลอดอบายมุข
อย่างจริงจังโดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
และสื่อ  โดยสอดแทรกการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 
 - สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษา และการ
พัฒนาห้องเรียนดิจิทัล ในโรงเรียนต้นแบบทุกต าบล มุ่งเน้นการ
พัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐาน การสนับสนุนที่
ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และ
สร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยเช่ือมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ การยกระดับทักษะการสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้
ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตวั รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนา
ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ 
  - สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักจูงไป
ในทางที่ผิด เพื่อไม่ให้มีโอกาสถูกบิดเบือนข้อมูลไปในทางที่ผิด ที่
ก่อให้เกิดความแตกแยกทางศาสนา อันก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ
จังหวัดและประเทศ 
 - มีการจัดสวัสดิการจูงใจประโยชน์เกื้อกูล เพื่อรักษาครูดีและ
ครูเก่งให้อยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้ง การให้โอกาสในการเข้าถึงการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ 
น ามาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของจังหวัดนราธิวาส  
  - การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด(ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพและทักษะชีวิต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
ค่าตอบแทน   
 - การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพื้นที่ ให้ตอบโจทย์ 
3 เรื่อง คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เพื่อ
พัฒนาและรองรับการขับเคลื่อนจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษและการ
เป็นเมืองการค้า การผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เติบโตของจังหวัด และการเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมให้จังหวัด
และเป็นที่ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
2.4.4 การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของทุนการศึกษาแก่เด็กอัจฉริยะการใช้ศักยภาพพหุ
ปัญญา ของนราธิวาส เพื่อให้ได้เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศใน
รูปแบบของจิตอาสา  เพื่อการสร้างอนาคตเด็กเมืองนราธิวาส 
รวมทั้ งมี กล ไกคัดกรองและส่ ง เสริ ม เด็กและเยาวชนที่ มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.4.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ น าความรู้ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้กับ
ผู้เรียน หรือเยาวชน 
2.4.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2.4.7 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
หรือเยาวชน 
2.4.8 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีทักษะและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.4.9 ส่งเสริมการขยายอายุเกษียณ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี  
2.4.10 จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้
อายุมีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึ้น  

   - การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพื้นที่ ให้ตอบโจทย์ 
3 เรื่อง คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เพื่อ
พัฒนาและรองรับการขับเคลื่อนจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษและการ
เป็นเมืองการค้า การผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เติบโตของจังหวัด และการเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมให้จังหวัด
และเป็นที่ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
2.4.4 การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของทุนการศึกษาแก่เด็กอัจฉริยะการใช้ศักยภาพพหุ
ปัญญา ของนราธิวาส เพื่อให้ได้เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศใน
รูปแบบของจิตอาสา  เพื่อการสร้างอนาคตเด็กเมืองนราธิวาส 
รวมทั้ งมี กล ไกคัดกรองและส่ ง เสริ ม เด็กและเยาวชนที่ มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.4.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุ น าความรู้ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้กับ
ผู้เรียน หรือเยาวชน 
2.4.6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2.4.7 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
หรือเยาวชน 
2.4.8 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีทักษะและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
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2.4.9 ส่งเสริมการขยายอายุเกษียณ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี  
2.4.10 จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้
อายุมีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 2.5 สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อย โอกาส คน
ยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ 

2.5.1 การลดความเหลี่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยให้
ความความ 
ช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ท่ีมี 
รายได้ต่ าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่
ภาครัฐจัดสรร 
อย่างทั่วถึงให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จัดบริการด้าน
สุขภาพและด้ านที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชากรแก่ผู้ด้อยโอกาส คนที่มีภาวะพึ่งพิง ดูแลคนยากจนที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบ 
การเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
2.5.2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเอง และ 
การจัดการตนเอง โดย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง
อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และคนพิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ที่
เสียเปรียบทางสังคม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
พึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
โอกาสให้คนจน ผู้สูงอายุ  มีที่ท ากิน มีงานและอาชีพ สามารถ
เลี้ยงดูตนเองได้   การพัฒนาคนจนในวัยแรงงานให้ เข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการมีงานในภาครัฐและเอกชน การสร้างหลักประกันทาง
สังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยพร้อมสง่เสรมิการ
ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสของบุคคลในจังหวัดนราธิวาส   
2.5.3 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการ
พึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
ผ่านการบูรณาการร่วมระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
อย่างเข้มแข็ง และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็ก
สามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต โดยเน้น
ในกลุ่มของเด็กในครอบครัวและเด็กก าพร้าที่มีความเสี่ยง และมี
ข้อจ ากัดในการพัฒนาตนเอง หรือยังต้องพึ่งพิงรัฐเป็นล าดับ
เร่งด่วน 
2.5.4 จัดระเบียบสังคมแห่งการเอื้ออาทร และการให้ เน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม และก าหนดบทลงโทษ
แก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม ส่งเสริมให้มี
ธรรมนูญชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมในชุมชนโดยการใช้กลไกของ
ชุมชน ในการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ดูแลคนยากจน 
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้างสังคมจิตอาสาที่
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เข้มแข็ง 
 - การสร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาเครือข่ายประชาชนเพื่อเป็น
พลังจิตอาสาในการดูแล เยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ 
 - การสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย  โดย
การจัดตั้งกองทุนในรูปแบบการระดมทุน ร่ วมกันระหว่างรัฐ 
เอกชน วิชาการประชาชนและประชาสังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคม โดยไม่ทอดทิงกัน และ 
เสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ผู้สูงอายุ 
ให้มากข้ึนใน 
สังคม 
 - เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง 
 - การใช้กลไกประชารัฐเพื่อการร่วมดูแลผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สูงอายุ
คนจน และผู้ที่ต้องเยียวยาและฟื้นฟู  ผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ไม่สงบให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนกลุ่มนี้ 
โดยใช้กลไกของภาครัฐและแรงจูงใจด้วยการสนับสนุนปัจจัยหรือ
ทรัพยากรหรือโอกาสอื่นๆ ที่เป็นการแสดงความขอบคุณในน้ าใจที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  คนยากจน 
และผู้ที่ต้องเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 
2.5.5 เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมุ่งเน้นการเยียวยาอย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม และการฟื้นฟูแบบองค์รวมทั้งทางด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ที่สามารถดูแล
ได้ในรายบุคคล รวมถึงผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 - การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายประชาชนเพื่อร่วม
เป็นพลังจิตอาสาในการดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  คนยากจน 
และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 
2.5.6 สร้างภูมิคุ้มกัน ภาคีเครือข่ายตาสับปะรดเด็กและเยาวชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวทางประชา
รัฐ 
 - อบรมให้ความรู้  แลกเปลี่ยนทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกัน
ในสังคม    พหุวัฒธรรม, กิจกรรมนันทนาการภาคสนาม, เข้าค่าย
สานฝันปั้นรัก 3 วัน 2 คืน สถานที่  ณ ค่ายจุฬาภรณ์พัฒนา 
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส หรือนอกสถานที่จังหวัด
นราธิวาส 
  - ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนด าเนินกิจกรรมจิต
อาสาในด้านต่างๆ  ทั้งการศึกษา สุขภาพ กีฬา  และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
2.5.7 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คน
พิการ 
ผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยี และการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของ
ภาครัฐ 
- จัดรั้งศูนย์ ไอที ระดับต าบล 
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- จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (ให้ความรู้ด้านอาชีพ ด้านเทคโนโลยี) 

 2.6 สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่
เข้มแข็ ง ให้ประชาชน ฉลาดรู้
พึ่งตนเอง ทางสุขภาพ  ลดปัญหา 
การเจ็บป่วย ป่วยตาย ทุกพื้นที่ 
และพัฒนาขีดความสามารถการ
บริ การสุ ขภาพที่มี คุณภาพได้
มาตรฐานประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

2.6.1 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีระบบ
การบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพพร้อมต่อ
การให้บริการสุขภาพ และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีสอดคล้องตาม
บริบทและความต้องการของพื้นที่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รองรับเศรษฐกิจพิเศษ และรองรับความต้องการกับอาเซียนและ
นานาชาติ 
 - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อรองรับการ
บริการสุขภาพทางพาณิชย์และการท่องเที่ยว 
 - พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ( 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลชุมชน ) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการให้บริการ และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการบริการ 
 - พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการเติบโต
เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและ การเช่ือมโยงการคมนาคม โลจิ
สติกส์ 
 - พัฒนาการเข้าถึงระบบบริการทางภาครัฐของผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดคนดูแลให้ให้ท่ัวถึง 
2.6.2 สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีโดยมุ่งเน้นการป้องกัน 
และควบคุมปัจจัยเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่คุกคามสุขภาพ
ประชาชน ใน 5 กลุ่มวัยส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  กลุ่มอนามัยแม่
และเด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยท างานวัยผู้สูงอายุ เน้นในกลุ่มอนามัย
แม่และเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ โดยเผยแพร่ความรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องตามบริบทของ
วัฒนธรรมและพื้นที่  โดยใช้หลักการสาธารณสุขผสมผสาน
หลักธรรมทางศาสนาและวิถีที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ การสร้างนิสัย
สุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการใช้ระบบดิจิตัลในการ
ดูแลสุขภาพ 
 - การสร้างนิสัยสุขภาพใหม่แก่กลุ่มป่วยเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยง
ต่อสุขภาพ โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพ 
 - การพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน โดยเครือข่ายผู้ดูแล
สุขภาพในชุมชนระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โดยระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care 
Cluster) ที่สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพรายบุคคล โดยใช้
ประโยชน์จากการน าระบบดิจิตัลมาช่วยในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน  
 - การเร่งรัดพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสตรีและ
เด็กในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ปัญหาสุขภาพมารดาและทารกก่อน
คลอดและหลังคลอด เน้นการลดปัญหามารดาตายซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญของพื้นที่ ปัญหาด้านโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
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โรค ทันตสุขภาพ และ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ าในมารดา
วัยรุ่น  ส่งเสริมด้านพัฒนาการเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
และสร้างชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพมารดาและทารกอย่าง
ยั่งยืน            
2.6.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล เฝ้า
ระวัง และจัดการภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของชุมชนได้ตาม
สภาพ และบริบทพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถและปริมาณของ
อาสาสมัครสาธารณสุขภาคประชาชนเพื่อรองรับจิตอาสาด้าน
สุขภาพประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขครอบครั ว 
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุขทาง
ทะเล 
 - ส่งเสริมการออกก าลังกาย และให้มีการจัดพื้นที่ในการออก
ก าลังกายของชุมชนในทุกหมู่บ้าน 
2.6.4 สร้างระบบการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ขาดคนดูแล ให้มีศูนย์จัดการสุขภาพแบบองค์รวมครบวงจรเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสขาดคนดูแล ของ
จังหวัดและการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสขาดคนดูแล 
2.6.5 การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง พื้นที่เสี่ยง 
พื้นที่ชายแดน พื้นที่อุตสาหกรรม ให้เอื้อต่อภาวะสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 
2.6.6 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสนับสนุนการค้า และ
การบริการทางสุขภาพรองรับการขยายตัวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 
 - ส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก
การใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่
มาตรฐานสากล รวมถึงให้ชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อน าสู่
พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเพียงพอ  

 2.7 ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 
ด้ วยระบบ เศ รษฐกิ จ ชุมชนที่
เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้ 
แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและ
ภูมิปัญญา 

2.7.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มี
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ โดยสนับสนุนการยกระดับรายได้ของประชาชน 
(กลุ่ มผู้ สู งอายุ  คนพิการ ครั ว เรื อนตกเกณฑ์  จปฐ.  กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ลงทะเบียนบัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้น้อยที่สุด ปี 
2560) ให้มีอาชีพและเกิดรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดูแลคนใน
ครอบครัว และมีศักยภาพในการบริหารจดัการหนี้สินและลดภาระ
หนี้สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
หนี้ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการสนับสนุนให้เข้าถึงการ
ช่วยเหลือในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพประชาชน 
2.7.2 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับประชาชนโดยการมีองค์
ความรู้และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิทางภาษี 
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สิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม โอกาส
การได้รับสินเช่ือเพื่อการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามความ
พร้อม การท าธุรกิจประมงพาณิชย์ ประมงชายฝั่ง และประมง
พื้นบ้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กร
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์   
2.7.3 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการ
พึ่งพากันเอง โดยสร้างผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการท างาน
ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมการพัฒนา เพื่อ
สาธารณประโยชน์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนนราธิวาสให้เสียสละ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังส าคัญ
ในการจัดการปัญหาของชุมชน โดยมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจากการเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถน าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็น
รากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทของ
สังคมไทย ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
2.7.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยการ
รวมกลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบที่มี
โครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อผลิตและพัฒนาสินค้าของชุมชนให้ได้มาตรฐาน โดย
ใช้ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การยกระดับศักยภาพให้
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่
ส าคัญจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่
คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทาง
การตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่ านระบบพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์ ecommerce  
2.7.5 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น องค์ความรู้
ผลการวิจัย และพัฒนาการตลาด และนวัตกรรม สร้างระบบจูงใจ
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและ
บริการ การพัฒนาสถานที่การผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ทั้งใน
ด้านการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ และรับรองให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการ
ช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างคุณค่าร่วม 
ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วง
โซ่การผลิต  
2.7.6 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
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ชุมชนอัจฉริยะ (Re-Package Center) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
มาตรฐานระดับจังหวัดในการปรับรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดผู้บริโภคทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจและความ
สะดวกรวดเร็วให้กับผู้บริโภคสินค้านราธิวาส เช่น ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบธุรกรรมรับ-จ่าย โอน
เงินออนไลน์ (FIN Tech) การสร้างแบรนด์สินค้าพรีเมียม เป็นต้น 
2.7.7 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจชุมชนจากอัตลักษณ์
ของพื้นที่ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนราธิวาสใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดจากสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี ผลการวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้พลังงานทดแทน เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ให้แก่
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน บนฐานอัตลักษณ์และมีมาตรฐาน
การผลิตตามหลักสากล โดยบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
การต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากภูมิ
ปัญญาชุมชนและวิถีชีวิตให้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนนวัตวิถี  
2.7.8 ส่งเสริมให้มีตลาดการค้าในระดับชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
สร้างงานอาชีพจากต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของ
ตลาดการเกษตรประจ าชุมชน โดยการสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ 
(SMART FARMER) ผลิตได้ขายเป็น สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งพัฒนาตลาดย่อยในชุมชน ตลาดนัดชุมชนให้มีศักยภาพ
ในการสร้างงานอาชีพและเงินหมุนเวียนในชุมชน พร้อมจัด
ระเบียบความมีมาตรฐานที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตลาดสี
เขียว) และสนับสนุนการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ยกระดับตลาดนัดชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลาง
รวบรวมสินค้าชุมชนและกระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคทั้งใน
รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์นราธิวาส โดยสนับสนุนการ
พัฒนาพลังคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้แทนการจ าหน่ายสินค้าชุมชนใน
ตลาดออนไลน์ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์
ชุมชนนราธิวาสให้เกิดการรับรู้ เพื่อขยายช่องทางการตลาดทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
2.7.9 เสริมทักษะความรู้ด้านขีดความสามารถทางการเงินแก่
ประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มองค์กรการเงินภาคประชาชน
ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นแหล่งทุนระดับ
ชุมชนที่มีศักยภาพ และเป็นแกนน าในการจัดสวัสดิการภาค
ประชาชนให้แก่คนในชุมชน ให้ความส าคัญกับกลุ่มที่ยังขาดโอกาส
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และยังพึ่งตนเองไม่ได้ โดยมุ่งเน้นการปรับตนเองที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน สังคม และ
ดิจิทัลแก่ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางสังคม 
2.7.10 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
และบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุน
และสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายและ
เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่าน
ช่องทางการตลาดและช าระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์
หรือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ  
 

 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Natural Resource and Environment Management and Sustainability) 

        1) แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept) 
   พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด รวม 744,196.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ านวน 5 
ป่า เนื้อที่รวม 713,192.65 ไร่ คือ อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป อุทยาน
แห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าฮาลา – บาลา ป่าสงวนแห่งชาตินอกเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมป่าไม้ จ านวน 20 ป่า เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่ และมีแหล่งน้ าดิบตามธรรมชาติ จ านวน 3 สาย 
ได้แก่ แม่น้ าบางนรา แม่น้ าสายบุรี  และแม่น้ าสุไหงโก-ลก มีพ้ืนที่ติดแนวชายฝั่งทะเล 2 อ าเภอ 6 ต าบล คือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่ ต าบลบางนาค ต าบลโคกเคียน ต าบลกะลุวอเหนือ และอ าเภอตากใบ  ได้แก่ต าบล
ไพรวัน  ต าบลเจ๊ะเห ต าบลศาลาใหม่  ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนราธิวาส มีสถานที่ก าจัดมูลฝอย  
23 แห่ง มูลฝอยติดเชื้อจัดส่งให้เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครยะลา) เป็นผู้ด าเนินการ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โรงงาน/สถานประกอบการ ด าเนินการจ้างบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต 
ในการน ากากอุตสาหกรรมไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการและจากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงพลังงานในปี 2558 จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทนอยู่พอสมควร เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์จ านวน 5,266.21 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (Ktoe) ชีวมวลแข็ง 68.26 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
(Ktoe) ขยะเผาไหม้ 59.36 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (Ktoe) ขยะฝังกลบ 12.21 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
(Ktoe) และมูลสัตว์ 1.11 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (Ktoe) ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน เพ่ือลด
ต้นทุนด้านการผลิตและรายจ่ายด้านพลังงานลงได้ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมี่
การผลิตสินค้าของชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ าเป็นต้องมีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต จึงท าให้ความต้องการใช้พลังงานมีเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
พลังงานไฟฟ้า น้ ามัน แก๊สแอลพีจี และชีวมวล เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของกิจการดังกล่าว ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนก็มีสถิติการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแหล่งผลิตพลังงานในพ้ืนที่  
มีจ านวนเท่าเดิม และยังอยู่ในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานในส่วนของพ้ืนที่ภาคใต้ของเรา 
  ขณะที่กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
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เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค  พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง
มากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ตลอดจน
การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณ
การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

  ปัจจุบันฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าบางส่วนถูกบุกรุกท าลายอยู่บ้าง จากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียม 
Sentinel-2 และดาวเทียม Lansat 8 โดย ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า ปี 2559 จังหวัดนราธิวาส
มีเนื้อที่ป่า 743,955.26 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 26.50 ของเนื้อที่จังหวัด ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมีความ
เสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต  เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น      
จากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยเฉพาะปัญหาขยะ ซ่ึงมีขยะมูลฝอยค้าง (ปี 2561      
มีปริมาณ 57,957.75 ตัน) ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น (ปี 2561 มีปริมาณ 751.82ตัน/วัน), ของเสีย
อันตราย (ปี 2561 มีปริมาณ 30.39 ตัน/วัน) มูลฝอย ติดเชื้อ (ปี 2561 มีปริมาณ 0.429 ตัน/วัน) และกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ปี 2561 มีปริมาณ 6.22 ตัน/วัน) รายงานการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2560 จังหวัดนราธิวาสมีแนวชายฝั่งยาว 57.02 กิโลเมตร ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 31.88 
กิโลเมตร   คิดเป็นร้อยละ 55.91 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผัน
ผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย ไฟป่า ดินถล่ม ซึ่งที่ผ่านมา ปี 2559 จังหวัดนราธิวาส  ต้องชดเชย
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย  อุทกภัย และไฟป่า) เป็นจ านวน 12,431,362 บาท และในปัจจุบันมี       
ความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น พลังงานไฟฟ้า น้ ามัน แก๊สแอลพีจี เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงพลังงาน  พบว่า   จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าในปี 2560 จ านวน 403,362,069.00 kWh/ปี มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจ านวน 58,644,131 ลิตร/
ปี และแก๊สแอลพีจี จ านวน 13,506,210 กิโลกรัม/ปี จะเห็นได้ว่าจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจี มีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2) วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
       (1) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าฮาลาบาลาและพ้ืนที่ทางทะเล 

ของจังหวัด 
     (2)  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
     (3) เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พื้นที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
     (4) เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
     (5) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

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

           4) ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
1. อัตราการขยายตัว
ของป่าไม้ (เพิ่มขึ้น     
ปีละ 0.27%) 

- อัตราการขยายตัวของป่าไม ้
ปี 2556 = 709,562.37 
ปี 2557 = 4.14% (738,957.59) 
ปี 2558 = 0.35% (741,535.37) 
ปี 2559 = 0.33% (743,995.26) 
ปี 2560 = 0.03% (744,196.80) 
(เฉลี่ย 5 ปี = 0.27%) 

0.27
% 

0.54
% 

0.81
% 

1.08
% 

1.35
% 

1.35% 

2. จ านวนองค์กรที่มี
การส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ปีละ 5 
แห่ง) 

จ านวนองค์กรที่มีการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5 แห่ง 25 แห่ง 

3.ร้อยละของปรมิาณ
ขยะมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

 - ขยะมูลฝอยตกค้าง  
ปี 2558 = ตกค้าง79,096 ตัน) 
ปี 2559 = ร้อยละ 25.10 
ปี 2560 = ร้อยละ 52.07  
(เฉลี่ย 2 ปี ร้อยละ 31.81)                
(ตกค้างในปี 2561 = 57,957.75 
ตัน) 

45% 45% 45% 45% 45% 45% 

4. ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนในปีที่
ปัจจุบัน ได้รับการจัดการ
อย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ  

ฐานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ปี 2559 = ร้อยละ 11.54 
ปี 2560 = ร้อยละ 52.07 
(เฉลี่ย 2 ป ีร้อยละ 31.81) 

32% 37% 42% 47% 52% 52% 

5.ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนในปี 
ปัจจุบัน ที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์  

ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน 
ปี 2559 = ร้อยละ 40.13 
ปี 2560 = ร้อยละ 37.64 
(เฉลี่ย 2 ป ีร้อยละ 38.89) 

38% 39% 40% 41% 42% 42% 

 

                  
                5) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ์  ใ ช้

3.1 เสริมสร้างความ
อุ ดมสมบู รณ์ ขอ ง
ท รั พ ย า ก ร ท า ง

3.1.1การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3.1.2 เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
(Natural Resource 
and Environment 
Management and 
Sustainability) 

ธรรมชาติ และความ
ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง
ระบบนิเวศน์ป่าเขา 
ชายฝั่ง และทะเล   

(One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
3.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ ปลูก
ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ว่างของรัฐตามแนวกันชนและการเช่ือมต่อผืนป่า รวมทั้งการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ า 
3.1.4 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และป่าครัวเรือน สร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูและดูแลผืนป่า  
3.1.5 สร้างคุณค่าจากทรัพยากรธรรมชาติโดยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมุนไพรที่เป็นยาและเครื่องส าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด 
เช่ือมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชน
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และศักยภาพ 
ที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 
3.1.6 การเพิ่ม/เติม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่ง
อาหาร  สร้างความมั่นคงทางอาหาร การปล่อยปลาอาหารในทะเล  การสร้าง
แหล่งปะการังเทียม สร้างซั้งตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอยู่อาศัยและ
ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า การสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าธรรมชาติในพื้นที่ป่าชาย
เลน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีต าบลโคกเคียน ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
และต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ 
3.1.7 เฝ้าระวัง เพื่อลดการท าลาย การบุกรุกและก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้ง
ทะ เล  ป่ า เ ขา  และชายฝั่ ง  พร้ อมสร้ า ง เ ครื อข่ า ยการ เฝ้ า ร ะวั งทา ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท้องถิ่น 
3.1.8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและป้องกันไฟป่าพรุทั้งระบบ และบูรณา
การความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 3.2 สร้างระบบการ
จัดการปัญหาทาง
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม การกัด
เซาะชายฝั่งและตลิ่ง 
และภัยพิบัติ แบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม  แ ล ะ
วิทยาการที่ทันสมัย   

3.2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัย
พิบัติ สนับสนุนการจัดท าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ส่งเสริมแนวทางการ
จัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศนูย์กลางชุมชนท้องถิ่นร่วมกันด าเนินการป้องกนั
และลดความเสี่ยงจากภยัพิบัติ, สร้างความฉลาดรู้แก่ประชาชนในการปรับตวัเอง
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และภัยธรรมชาติของพื้นที่ 
พร้อมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
3.2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ  การพยากรณ์และ
การเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ การฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั การจัดท าคู่มือการรับมือกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
3 .2 .3  จั ด ให้ มี แหล่ งกั ก เก็บน้ าต้ นทุ นและแหล่ งชะลอน้ าที่ เพี ย งพอ 
โดยฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและฝายชะลอน้ า เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า 
และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูล 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมายของท้องถิ่นให้ เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าหลักและล าคลองสาขาย่อย  

  3.2.4 ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระยะยาว แก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง
ริมแม่น้ าและชายฝั่งโดยค านึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบชายหาด การ



 (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนราธวิาส พ.ศ. 2561-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 

จังหวัดนราธิวาส 40 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

จัดท าระบบเขื่อนก้ันการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่เสี่ยงของล าน้ าสายหลักทั้ง  3  
สายตลอดจนชายฝั่ง โดยเฉพาะในพื้นที่อ าเภอเมืองนราธิวาส  อ าเภอตากใบ  
อ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอแว้ง  
3.2.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดสร้างพื้นที่ต้นแบบ
ในการจัดการขยะ 
 - กิจกรรมฝายต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ, กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดนราธิวาส, กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ป่าพรุ, กิจกรรมพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะ  
3.2.6 พัฒนาประชาชนให้เป็นเครือข่ายเพื่อการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะพื้นที่ส าคัญทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าฮาลาบาลา ป่าพรุ
โต๊ะแดง ป่าพรุบาเจาะ เพื่อให้ประชาชนเป็นรั้วป้องกันธรรมชาติของจังหวัด  
3.2.7 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ในการป้องกัน อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
3.2.8 พัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติร่วมกับประเทศมาเลเซีย 

 3.3 พัฒนาให้ เป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี 
อ า ก า ศ บ ริ สุ ท ธิ์ 
บ้ าน เมื อ งสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.3.1 ก าหนดวาระของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองสะอาด เมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
รวมทั้งสร้างจิตอาสาเพื่อท าความสะอาดเมือง ในทุกหมู่บ้าน ทั้งจังหวัด  
3.3.2 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต พื้นที่ด่าน
ชายแดน แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนแออัด  พร้อมพัฒนาภูมิทัศน์ อนามัย
สิ่งแวดล้อมในด่านชายแดน แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนแออัด  ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
3.3.3 ส่งเสริมการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างวินัยคนในจังหวัด
เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยให้ความรู้ปลูกจิตสานึกและสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนนักเรียนเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม รู้จักการคัดแยกขยะ มีถังขยะแบบแยกประเภทกระจายอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการขยะให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม 
3.3.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพื้นที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย (Clusters) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม แสวงหาความร่วมมือจาก
องค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน และการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทางโดยลดปริมาณการผลิตขยะส่งเสริมการน าเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสม 
3.3.5 การจัดการขยะในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3.6 เสริมสร้างฟื้นฟู ดูแล รักษา สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และมลพิษทาง
อากาศ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 3.4 ส่งเสริมการ
พึ่งพาตนเองด้วย
การใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

(1) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคง พึ่งตนเองด้านพลังงาน  

- ภาคการเกษตรเน้นการใ ช้พลังงานจากโซลาร์ เซลล์         
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พลังงาน จากฐาน
ทรัพยากร มุ่งเน้น
การพัฒนาพลังงาน
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมรองรับ
การเติบโตของเมือง 

เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร 

-  อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

- การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว  

- ภาคราชการ มุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ 

-  ครัวเรือนและชุมชน มุ่งเน้นครัวเรือนในกลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนยากจน เพื่อลด
รายจ่ายและความเหลื่อมล้ า 

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity : EI) โดยการใช้พลังงานทดแทนในส่วนราชการ ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและครัวเรือน 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่าง
เข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening )  
  1) แนวคิด หลักการของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Concept)  
     เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2559 มีเหตุการณ์ความไม่สงบ จ านวน 114 
เหตุการณ ์เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2558 ที่มีเหตุการณ์ จ านวน 92 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.78 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์ปี 2547 ที่มีจ านวน 493 เหตุการณ์ พบว่าลดลงร้อยละ 76.88 แม้เหตุการณ์ความไม่สงบจะลดลงแต่
สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงก่อเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป้าหมายส าคัญ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และราษฎรที่เป็นเป้าหมายอ่อนแอและจากการปฏิบัติการเชิงรุกด้านยุทธการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่
ผ่านมา เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีการสั่งการเพ่ือตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการรุนแรงต่อไปอีก อย่างไรก็
ตาม แม้ข้อมูลสถิติการก่อเหตุรุนแรงในช่วงหลังมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นสถานการณ์ในภาพรวมทั้งในเชิง
สถิติ/ความถี่การเกิดเหตุและพ้ืนที่การเกิดเหตุ เป็นข้อมูลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้ เป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมและเป็นระบบ ปัจจัยส าคัญที่ดีขึ้นประการหนึ่งที่แสดงถึงภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้น คือ การ
ใช้ชีวิตหรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่พบว่า ปัจจุบันพ่ีน้องประชาชนยังคงมีการเดินทางใช้จ่ายหรือเพ่ือการ
บริโภคหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่มากขึ้น โดยมีการเคลื่อนย้ายคนจากชนบท อพยพเข้ามาในเมืองเพ่ือ
การรับจ้างท างาน การแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าบริการ รวมทั้งการศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น พ้ืนที่
เขตเมืองมีการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว ราคา
ค่าเช่าห้องพัก ที่ดิน มีราคาสูงขึ้น แต่ประชาชนก็ยังเข้ามาจับจองและซื้อมากขึ้นทุกปี ซึ่งพิจารณาแล้วเป็นไปได้
ว่าแม้จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ แต่ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความเชื่อมั่นในแนวทางการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วน และการดูแลช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ด ารงชีพได้อย่าง
ปกติสุข และยังคงเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มลดลงจากสถิติการจับกุมที่
ต่ าลงทุกปี ในปี 2559 มีการจับกุมคดียาเสพติดรวม 3,627 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.54 ประเภท
ข้อหาที่มีการจับกุมมากที่สุดได้แก่ ข้อหาครอบครอง จ านวน 2,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.95 ของคดีทั้งหมด
รองลงมา 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 คิด
เป็นร้อยละ 1.68 และข้อหาน าเข้าจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามล าดับและจากข้อมูลสถิติการจับกุม
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คดียาเสพติดพบว่ายังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดกระจายอยู่ทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมือง
นราธิวาส อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอแว้ง ส่วนพ้ืนที่รองลงมาได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอ
ระแงะ อ าเภอบาเจาะ อ าเภอศรีสาคร อ าเภอจะแนะ อ าเภอเจาะไอร้อง อ าเภอยี่งอ อ าเภอสุคิริน ตามล าดับ 
ประเภทยาเสพติดที่มีการค้ามากที่สุด ยังเป็นพืชกระท่อมและยาบ้า รองลงมายาแก้ไอ เฮโรอีน ไอซ์ กัญชา 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและยาอีจากการจับกุม นักค้ารายส าคัญซึ่งอยู่นอกบัญชีจะเป็นนักค้าหน้าใหม่ 
ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ติดยาเสพติดเข้ามายอมเสี่ยงต่อการถูกจับกุมแนวโน้มยังมีการจ าหน่ายยาเสพติดใน
ลักษณะนี้ต่อไป 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 
     - คดีรัฐเป็นผู้เสียหายรับแจ้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.20 จับลดลง ร้อยละ 0.04    

  2) วัตถุประสงค์ (Strategic Objective)       
(1) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็ง

และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่      
(2) เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมใน

การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในพ้ืนที่ด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจใน

หน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ 
   3) เป้าประสงค์ (Goal) 

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

  4) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicator and Target) 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
1.จ านวนเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
(ลดลงปีละ 20 ครั้ง) 

ฐานข้อมูลเหตุการณ์ 
ปี 2556 =  ครั้ง  
ปี 2557 =  ครั้ง  
ปี 2558 = 111 ครั้ง  
ปี 2559 = 156 ครั้ง 
ปี 2560 = 51 ครั้ง 
(เฉลี่ย 3 ปี =106 ครั้ง) 

106 86 66 46 26 330 

2.ร้อยละของพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว  
(เพิ่มขึ้นปีละ 10%) 
 

ฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บา้น/ชุมชนสีขาว 
ปี 2556 = ร้อยละ  
ปี 2557 = ร้อยละ  
ปี 2558 = ร้อยละ 25.76 
ปี 2559 = ร้อยละ 22.84 

36.83 46.83 56.83 66.83 76.83 76.83 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 2561-2565 
ปี 2560 = ร้อยละ 61.88 
(เฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 36.83) 

3.ร้อยละของพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง  
 

ฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บา้น/ชุมชนสีแดง 
ปี 2556 = ร้อยละ  
ปี 2557 = ร้อยละ  
ปี 2558 = ร้อยละ 14.70 
ปี 2559 = ร้อยละ 23.30 
ปี 2560 = ร้อยละ 8.62 
(เฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 15.54) 

15.54 14.54 13.54 12.54 11.54 11.54 

 

                   5) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
4. เสริมสร้างสันตสิุข
และความมั่นคงภายใน
พื้นที่แบบมี ส่วนร่วม 
อย่างเข้าใจ  เข้าถึงและ
พัฒนา (Peaceful and 
Security on 
Integration 
Strengthening ) 

4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการ
จัดการตนเองให้มีความปลอดภัย 
สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง
ในพื้นที ่

4.1.1 สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและ
การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่มี เสถียรภาพให้กับ
ประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวร่วมกันของ
ประชาชนในชุมชน ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาไปสู่ชุมชน  
4.1.2 พัฒนาและเสริมสรา้งให้เข้มแข็งตระหนักถึงเรื่องความ
มั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่สันติสุข โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานใน
การขับเคลื่อนความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ 
พร้อมการเสริมสร้างสันติสุขพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการเข้าถึง
ประชาชน และมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีอาสาสมัครใน
ระดับพื้นที่  และพัฒนาขีดความสามารถของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.อส.ทสปช. อย่างต่อเนื่อง 
4.1.3 จัดให้มีกลไกและโครงสรา้งบริหารจัดการของภาครฐัท่ี
มีเอกภาพ ในการเฝ้าระวังภัย แจ้งเตือน เฝ้าระวัง ป้องกันใน
พื้นที่ โดยมีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยระบบการ
จัดการที่ทันสมัย  การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่
เสี่ยงทุกจุดในจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น ชุมชน
เมือง โรงเรียนพื้นที่ชายแดน และฐานปฏิบัติการ ชรบ. ชคบ.
และ ชคต. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสันติสุขในชุมชน
อย่างถาวรในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้  
4.1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบทบาทผู้น า
ระดับต่างๆ ในพื้นที่เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในชุมชนที่มีเสถียรภาพ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
4.1.5 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นท่ีชายแดนติดกับ จังหวัดนราธิวาส 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
4.1.6 พัฒนาระบบงานข่าวกรองในชุมชน/หมู่บ้าน โดยมี
การบูรณาการร่วมกัน 3 ฝ่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
4.1.7 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและ
เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้า
ส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด
อย่ างต่อ เนื่ อง  รวมทั้ งฟื้นฟู  ดูแล รักษาผู้ เ สพ ผ่ าน
กระบวนการทางสาธารณสุข 
4.1.8 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเฝ้าระวัง ดูแล และ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหา     ยาเสพ
ติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัย
ในพื้นที ่
4.1.9 สนับสนุนการพัฒนากลไกการสร้างสันติสุขในรูปแบบ
นราสีขาว โดย 
 - ขยายครูแดร์ในสถานศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา ข้ัน ป.4 - ป.6 
 - ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูฯ, แข่งกีฬา
ต้านยาเสพติด, ส่งเสริมเอี๊ยะตีกาฟในเดือนรอมฎอน 
 - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกพลังสังคม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัย
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน, ฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงนอกสถานศึกษา 
 - สร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด, อบรมรั้วยาเสพติด
ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
 - อบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร คุมประพฤติ , 
อบรมสมาชิกค่ายก้าวใหม่ หัวใจสีชมพู (To be number 
one), อบรมเศรษฐกิจพอเพียงคุมประพฤติสร้างคน เยาวชน
สร้างสุข 
- ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายการ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.1.10 เร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
นราธิวาส 
4.1.11 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัย
กองก าลังประจ าถิ่น และกองก าลังภาคประชาชน 
4.1.12 พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยและมาตรฐานสากลทั่วทุก
ชุมชน 
4.1.13 ปลูกฝังให้ทุกคนติดเกมส์ (ในโปรแกรมให้มีระบบใน
การติดตาม และข้อมูล) 
4.1.14 สร้างก าแพงรั้วชายแดน (เหมือนก าแพงเมืองจีน 
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ป้องกันสิ่งลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
4.1.15 พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติอัจฉริยะผ่านระบบ
แอปพลิเคชันมือถือ (ขยายเครือข่ายมือถือ) 

 4.2 เสริมสร้ างวิ ธีการคิดของ
ประชาชน สร้างหลักยึดและวิถี
ชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลายของประเพณี และ
วัฒนธรรม 

4.2.1 ส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่
ยึดโยงคนในชาติ โดยการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในวาระส าคัญ สร้างจิตส านึกของคนในชาติ
ให้มีความจงรักภักดี เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
4.2.2 การท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ต้อง
เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนให้มีศักยภาพใน
การท านุบ ารุง และการจัดการให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการพหุวัฒนธรรม
ของพื้นที่   
4.2.3 ส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ให้สถาบันทาง
ศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันที่ส าคัญมีส่วนในการพัฒนาบุคลากร
ภายในจังหวัดให้เป็นคนดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จังหวัดอย่างยั่งยืน ให้มีกิจกรรมทางศาสนาเพื่อการส่งเสริม
คนดี การสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุก
ศาสนา การพัฒนาพื้นที่ทางศาสนา การสร้างผู้น าทาง
ศาสนาเพื่อการพัฒนาเมืองนราสันติสุขโดยธรรม 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ โดยปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสร้างความรู้ความ
เข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี ยอมรับและเคารพการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.2.5 เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี
ศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อเศรษฐกิจและความยั่งยืน
ของพหุวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ องค์ความรู้และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 
และส่เงสริมการอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส กิจกรรมส่งเสริม
พหุวัฒนธรรม, กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานราก กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น, กิจกรรมรวมพลคนแหลงเจ๊ะเห 
4.2.6 สร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสังคมแห่งความเกื้อกูล 
 - พัฒนาบุคลากรทางศาสนา , ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน ประชาชน ข้าราชการ , สร้างพุทธ
ศาสนาทายาท, ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ 
สามเณร ในช่วงเข้าพรรษา, ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม 
 - ส่งเสริมให้มีจิตอาสาพัฒนาเมืองนรา ทั่วทุกหมู่บ้าน 
พร้อมจัดระบบการบริหารจัดการจิตอาสาให้เกิดประโยชน์
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เชิงสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การจัดท าฐานข้อมูลจิตอาสา 
กิจกรรมจิตอาสา เน้นการพัฒนานราเมืองจิตอาสาพหุ
วัฒนธรรม โดยการสร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ต้นแบบท่ีดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร 

 4.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

4.3.1 จัดให้มีการประชุมในระดับชุมชน โดยจัดท าในชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ความไม่สงบในพื้นที่ 
และปัญหายาเสพติด เพื่อท าความเข้าใจและทราบถึงปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  จัดให้มีการท าประชา
พิจารณ์ เปิดเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย โดยมี
หลักเกณฑ์ และประเด็นในการพัฒนาที่ชัดเจนและตรงตาม
ความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด ตามความเหมาะสมใน
บริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายคามมั่นคงของ
ประเทศ 
  - การพัฒนาให้ความรู้กับหัวหน้าชุมชน และชาวบ้านใน
ชุมชนรู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด 
  - เจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนชุมชนหมั่นตรวจสอบ ดูแล
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ 
 - จัดกลุ่มเยาวชนในชุมชนให้มีหน้าท่ีระวังป้องกันอย่าให้
สิ่งเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน 
     - สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด 
  - จัดให้มีมาตรการดูแลผู้พ้นโทษที่กลับสู่ชุมชน โดยให้
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีบทบาทส าคัญในการดูแลติดตามความ
ประพฤติของผู้พ้นโทษในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังจากพ้น
โทษ มีการให้จัดอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนทุน
ส าหรับการประกอบอาชีพ 
4.3.2 การสร้างช่องทางประชาชน เพื่อการสื่อสาร ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อการจัดการความมั่นคงในพื้นที่ การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการข่าวในพื้นที่  ส่งเสริมให้มีการจัดท า 
platform online ในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
ด้านต่างๆเข้ามามีส่วนรับรู้ เพื่อให้มีการเข้าถึงประชาชนและ
ให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แทนการจัดประชุม เป็น
การแก้ไขปัญหาพื้นที่แบบ Real time พร้อมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ Digital ในการพัฒนา ซึ่งอาจจะมีการต่อยอด
ในการใช้ platform online ในทุกภาคส่วนของประเทศ 
เพื่อน าไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับ Big data และ 
platform ที่รองรับเทคโนโลยี blockchain ท าให้การ
แก้ปัญหาในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.3.3 จัดการภัยคุกคามจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในพื้นที่ทุกประเภทให้ลดลง ในทั่วทุกพื้นที่อย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเอง โดยการฝึกกอง
ก าลังประจ าถิ่นให้มีความช านาญในการป้องกันตนเอง การ
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ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อลด
การถูกชักชวนไปในทางที่ผิด และการปราบปรามยาเสพติด
ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ในทุกพื้นที่ ผ่านกลไกตา
สับปะรดประชาชน 
4.3.4 การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้
กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ  
- ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักในประโยชน์ของ
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความ
จ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น 
ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝัง
ประชาชนมีน้ าใจนักกีฬาและมีระเบียบส่งเสริมการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม และ
ทุกพื้นที่ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา - ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด  
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัด
หรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ 
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการออกก าลังกาย 
การกีฬาและนันทนาการ  
- ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน 
และระดับจังหวัด 
4.3.5 เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจ าต าบลในการขับเคลื่อนภารกิจ เฝ้า
ระวังอาชญากรรม เยียวยา เสริมพลังและการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ  
4.3.6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของประชาชนในชุมชน โดยสร้างจิตส านึกในการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.3.7 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับ
ชุมชน และหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยใน
พื้นที่  
4.3.8 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปราบแหล่งผลิต และ
เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้า
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ส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ
ทางสาธารณสุข 

 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ
และการบูรณาการภารกิจความ
มั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่ทุก
ระดับ และพัฒนาระบบงานความ
มั่นคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ
เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 

4.4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข แนวทางสันติวิธี 
และกระบวนการการมีร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐาน
ความแตกต่าง ทางอัตลักษณ์และชาติพันธ์ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็น
ธรรมทางสังคมในพื้นที่  สร้างความปลอดภัยและสันติสุข
อย่างถาวรในพ้ืนท่ีชายแดนใต้   
4.4 .2  มี ระบบเตรียมพร้ อมและกลไกเผ ชิญเหตุที่ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยให้พร้อมปฏิบัติ ท้ังในภาวะปกติใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและ
จากสาธารณภัยอย่างเหมาะสม 
4.4.3 น าเทคโนโลยีที่น าสมัยมาใช้ในงานด้านความมั่นคง 
เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีองค์
ความรู้  ทักษะ การใช้อุปกรณ์ อาวุธ ที่มีประสิทธิภาพ
แม่นย า  
4.4.4 การสร้างขวัญก าลังใจ และสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่
รัฐให้มีความมั่นคง และประชาชนในพ้ืนท่ีที่เป็นอาสาป้องกัน
ภัยด้ านความมั่นคง โดยการสร้างความเข้ าใจให้แก่
ผู้ประกอบการ  
4.4.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านไซเบอร์โดย
หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
4.4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต และกระบวนการ
ยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค มีความเป็นกลางน่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
มีจิตส านึก มีสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการ
พัฒนาประเทศ 
4.4.7 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนา
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการที่มี
ความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ และด าเนินชีวิตของ
ประชาชนให้เป็นระบบดิจิตอล และส่งเสริมระบบธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
4.4.8 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบ
จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ และลดขั้นตอนที่
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ยุ่งยากเกินความจ าเป็น 

 4.5 สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พื้นที่ ให้กระจายทั่วท้ังจังหวัด 

4.5.1 ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ รวมถึง
ขบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการเร่งสร้าง
พื้นที่ให้ปลอดภัย ขจัดภัยแทรกซ้อนในพื้นที่  
4.5.2 พัฒนากลไกด้านการข่าวและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่
เสี่ยง ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจ าจุดตรวจ 
4.5.3 การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความสงบสุข
ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 
4.5.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
4.5.5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  
4.5.6 การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือทางยุทธวิธีให้
กองก าลังภาคประชาชนและฝ่ายปกครอง และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
4.5.7 การเปลี่ยนแปลงของผู้น าทางการเมืองของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีแนวโน้ม
ของการแข่งขันที่สูงข้ึนทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง  
4.5.8 การเดินทางผ่านแดนเข้าออกระหว่างประเทศมีการ
เข้าออกได้หลายทาง โดยผ่านจุดผ่อนปรน ซึ่งไม่สามารถ
ตรวจสอบอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายได้ 
4.5.9 ภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการจัดการตนเองให้มีความ
ปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต  
4.5.10 แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย  ที่เข้า
มาแล้วก่ออาชญากรรมในพื้นที่  ท าให้ยากต่อการควบคุม  
4.5.11 พัฒนาก าลังภาคประชาชนให้มีศักยภาพในการ
คุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง 
จากสถานการณ์ การก่ อ เหตุ รุ นแรง ในพื้ นที่ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
4.5.12 ส่งเสริมการอ านวยความเป็นธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างพื้นที่ความปลอดภัย 
4.5.13 ส่งเสริมการใช้ขบวนการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ใน
ทุกมิติ  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4.5.14 การสนับสนุนงบประมาณให้กองก าลงัภาคประชาชน
และฝ่ายปกครอง 
4.5.15 การสนับสนุนทางยุทธวิธีให้กองก าลังภาคประชาชน
และฝ่ายปกครอง 
4.5.16 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
สภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความสงบเรียบร้อย และมี
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ความสามัคคี ปรองดอง ภายใต้หลักประกันทางรายได้ ด้าน
สุขภาพ และสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
4.5.17 พัฒนาและเสริมสร้างคนให้เข้มแข็ง ตระหนักถึงเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
4.5.18 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
โดยสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
4.5.19 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความ
สงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อการต่อบริหาร
และพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่
ก าหนด สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง ประชาชน
อยู่ดีกินดี และมีความสุข 
4.5.20 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
4.5.21 สร้างความตระหนักรู้  เผยแพร่ และปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นจริง 
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.5.22 สร้างความสงบ และความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล 
และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
4.5.23 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
  


