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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City 

เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันบนเวทีโลก 

วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมพระยานราศัยสุนทร ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

๑. เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น. ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสไดมอบให หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาสเปน

ประธานการประชุม มีผูรวมประชุม ๔๐ คน 

๒. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดนําเสนอการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการจังหวัดใน ๑๒ ดาน 
คือ (๑) การเกษตร (๒) การผลิตและการแปรรูป (๓) คาสง/คาปลีก (๔) การเงิน/การธนาคาร 
(๕) การแทพย (๖) การศึกษา (๗) ความปลอดภัย (๘) สาธารณูปโภค (๙) คมนาคมและขนสง 
(๑๐) พลังงาน (๑๑) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ (๑๒) อาคารและท่ีอยูอาศัย ซ่ึงในขณะนี้ไดพัฒนา
แอพพลิเคชั่น “Narathiwat Connect” เพ่ือเปนเครื่องมือในการสนับสนุน ในดานการทองเท่ียว และใน
การดําเนินการนี้ ไมคิดคาบริการท้ังนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีเปาหมายเพ่ือเขาสนับสนุน “โครงการ 
Smart Province” เพ่ือตอบสนอง ไทยแลนด ๔.๐ ยุคของนวัตกรรม (ยุคของการขายความรู) และในขณะ
นี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดดําเนินการคิดวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาไว ดังนี้ 

 ๒.๑  แนวคิดการพัฒนา “นราธิวาส ๒๐๒๐” เริ่มจากการทําใหประชาชนมีความสุข (Smart People) คือ
 การทําใหประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิต (มีเงินออม) ซ่ึงจังหวัดจะตองกําหนดทิศทางจังหวัด และ
 ประกาศใหทุกคนทราบเพ่ือใหทุกคนจังหวัดเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือคุณภาพชีวิต
 ประชาชน “ดี ข้ึน” คาใชจายการบริหารจัดการจังหวัด “ลดลง” และมีการเสนอการกําหนด
 ทิศทางใหสอดคลองกับ จุดยืนประเทศไทย บนเวทีโลก ดังนี้ 

  แนวคิดท่ี ๑ นราธิวาส จะเปน “ครัว อาหารไรสารพิษ ของ โลก” ... มุงสู การเกษตร ท่ีมี  
  ผลตอบแทนสูง เชน เกษตร เพ่ือ ยารักษาโรค, ผลิตสินคาเกษตรไรสารพิษ, สินคา 
  เกษตรนอกฤดูกาลและ สินคาเกษตรตางถ่ิน 

  แนวคิดท่ี ๒ นราธิวาส คือ “ศูนยกลางการคาใหม” สู “ลูกคา ๓,๔๐๐ ลานคน” ใน ระดับภูมิภาค 
  แนวคิดท่ี ๓ นราธิวาส จะเปน หนึ่ง ใน แหลงทองเท่ียว ท่ีนาอยู อันดับตนๆท่ี “นักทองเท่ียว 

  ท่ัวโลก” อยากมา มากท่ีสุด 
   ท้ังนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะมีการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดแบงเปน ๓ ภารกิจ 

 คือ (๑) ทําการตลอดใหกับจังหวัด (๒) ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี (๓) การพัฒนา “คน” 
 ๒.๒  ทิศทางการพัฒนา “นราธิวาส ๒๐๒๐” เตรียมความพรอมการพัฒนา “คน” (การศึกษา) 

 ภารกิจ ๑ คือ การพัฒนา “การทองเท่ียว” 
  ภารกิจ ๒ คือ การพัฒนา “สินคาทองถิ่น” 
  ภารกิจ ๓ คือ การพัฒนา “การเกษตร” และ “การผลิตและแปรรูป” 
 
 
 

/๒.๓ แผนการดําเนินงาน… 



๒ 
 

 ๒.๓ แผนการดําเนินงาน 
  ระยะท่ี ๑ : การวาง “เทคโนโลยีพ้ืนฐาน” เพ่ือเชื่อมตอ “ผูอยูอาศัย” แบบตัวตอตัว 
  ระยะท่ี ๒ : การเตรียม “คน” (Human Development) 
  ระยะท่ี ๓ : การพัฒนา “การทองเท่ียวจังหวัด” (Smart Tourism) 
  ระยะท่ี ๔ : การสงเสริมการตลาด “สินคาทองถ่ิน” (Smart Business) 
  ระยะท่ี ๕ : การสนับสนุน “การเกษตร และการผลิตอาหาร” (Smart Agriculture) 
๓. บมจ. กสท โทรคมนาคม เสนอใหจังหวัดนราธิวาสตั้งคณะทํางานหลักขับเคลื่อน “นราธิวาส ๒๐๒๐” 

โดยในสวนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร เพ่ือเปนหนวยสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี และในระดับคณะทํางานขอใหจังหวัด 
ตั้งคณะทํางาน ๔ ดาน คือ ๑) ดานการทองเท่ียว ๒) ดานสินคาทองถ่ิน ๓) ดานเกษตร ๔) ดานคุณภาพชีวิต 
โดยมีหนาท่ีระดมความคิดและออกแบบแนวทางการดําเนินการของ “นราธิวาส ๒๐๒๐” และหลังจากได
คณะทํางานแลว จะขอเชิญหนวยงาน อปท. รวมปรับความคิดใหไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. ในท่ีประชุมมีขอสรุปรวมกัน คือ ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ ตอบแบบคําถามระดมความคิด (work shop) 
จํานวน ๓ เรื่อง คือ ๑) เรื่องแหลงทองเท่ียว ๒) เรื่องสินคา/บริการ ทองถ่ิน ๓) เรื่องผลิตภัณฑทาง
การเกษตรและการแปรรูป และสงให บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือวิเคราะห และสรุปผลสงกลับมาให
จังหวัดเพ่ือพิจารณาดําเนินการตั้งคณะทํางานตอไป ปดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
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