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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า  การลงทุน และการค้าชายแดน 

 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
1 .1  พัฒนา โครงสร้ า ง
พื้นฐาน การคมนาคม 
และระบบโลจิสติกส์ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการพัฒนาจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 การพัฒนาระบบขนส่งทางน้้า โดยการพัฒนาท่าเทียบเรือเป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายเชิง
พาณิชย์อย่างครบวงจร  
1.1.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานนราธิวาส  
1.1.3 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมระบบรางให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว เช่ือมโยงกับระบบรางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออก
สินค้า พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟและเขตการรถไฟเป็นแหล่งการค้าและการท่องเที่ยว
ของจังหวัด   
1.1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนและรองรับการเช่ือมโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
1.1.5 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมสายหลัก สายรอง และระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการ
พัฒนา 
1.1.7 พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมสายหลัก สายรอง และระบบสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
1.1.8 การพัฒนาด่านชายแดนในจังหวัดนราธิวาส  

1.2 สร้างระบบนิเวศน์
ก า ร ค้ า ช า ย แ ด น  จั ด
ระเบียบ และพัฒนาเมือง
สุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบ
การค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ ที่มีความพร้อม 
มาตรฐาน และการจัด
การเมืองชายแดนที่เป็น
สากล 

1.2.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ้านวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากลและ
ทันสมัย  
1.2.2 พัฒนาตลาดการค้าชายแดนที่ได้มาตรฐานสากล มีความทันสมัย และความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และความสะอาด สร้างพื้นที่การค้ารองรับผลผลิต และสินค้าของชุมชนในบริเวณ
ชายแดน พร้อมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
1.2.3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่การค้าชายแดนแก่นักลงทุน  
1.2.4 สร้างพื้นที่การค้าเช่ือมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และ
จังหวัด เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน
การค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ เน้นการสร้างโอกาสทางการค้า และการพัฒนา
ทักษะการค้าชายแดนแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนจากการส่งเสริมการค้าชายแดน 
1.2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะภายใต้โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน อ้าเภอสุไหงโก-ลก โดยการพัฒนาเช่ือมโยงธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ เพื่อการเช่ือมโยงการค้าชายแดนระหว่างประเทศ และสนับสนุนการเช่ือมโยงการ
น้าเข้า – สง่ออก เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการในพื้นที่ อาเซียน และนานาชาติ 
1.2.6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในพื้นที่สุไหงโก-ลก ให้มีความน่าอยู่ มีการน้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่     มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการบริการ ส้าหรับ
พื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart City 
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1.3 พัฒนาผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  แ ล ะ
ผู้ประกอบการใหม่ให้มี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ศ รษ ฐกิ จ
จังหวัดให้มีศักยภาพที่
แข่งขันได้ 

1.3.1 พัฒนาทักษะด้านการค้า การจัดการการเงิน การค้าชายแดน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างตลาดการค้าแก่ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนให้มีความพร้อมและ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล เติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการสร้างโมเดลธุรกิจ 
1.3.2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการต่างๆ แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ เช่น อย. ,ฮาลาล, GMP เป็นต้น เช่ือมโยง
การค้ากับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ อาเซียน และนานาชาติ 
1.3.3 พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 
1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเหลื่อมล้้า
ทางเศรษฐกิจของประชาชน  โดยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าใจใน
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ค้าสั่งที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ  ท้าให้ผู้ประกอบการได้รับ
ประโยชน์ในการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น 

1 . 4  เ ส ริ ม ส ร้ า งค ว าม
เข้มแข็งของ อุตสาหกรรม
เพิ่มมูลค่า ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับส่งออก 
แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

1.4.1 ยกระดับมาตรฐานระบบการบริการโลจิสติกส์ รองรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าชายแดน รวมถึงการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่
ชายแดนเพิ่มขึน้  
1.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากฐานทรัพยากรของจังหวัด ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม 
(S-Curve) และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ที่มีศักยภาพ  
1.4.3 ส่งเสริมโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรม การ
วิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถน้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
1.4.4 เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการท้าธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐปรับปรุง พัฒนาการบริการของรัฐเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด เน้นความสะดวก รวดเร็ว เป็นสากล และมีธรรมาภิบาล 
1.4.5 เช่ือมโยงอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาด
กลางและอุตสาหกรรมขนาดย่อย ให้เกิดความเช่ือมโยง ตามนโยบายเศรษฐกิจสามเหลี่ยม
ชายแดนใต้ 
1.4.6 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่ดา้เนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร 
ให้มีเทคโนโลยีเพื่อน้ามาสู่การลดต้นทุน เพิ่มขีดในการแข่งขันที่สูงข้ึน 
1.4.7 ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนราธิวาส ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดึงดูดนักลงทุน 
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ พร้อมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจด้วยมาตรการ
ของรัฐ 
1.4.8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องในด่านชายแดน อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมต่อ
ยอดในพื้นที่ด่านชายแดนทั้ง 3 ด่าน โดยเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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1.4.9 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของ
เสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด 
เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

1.5 ยกระดับศักยภาพ
และ เ ส ริ ม ส ร้ า งค ว า ม
เติบโตของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เชิงสันทนาการและกีฬา  
สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่ม
ค่าจากฐานของการกีฬา 
นันทนาการ  และการ
บริการ 

1.5.1 สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การสันทนาการ การกีฬา โดยชุมชนให้ได้
มาตรฐานสากล เน้นการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวนานาชาติแบบครบวงจร และการเข้าถึงการ
ท่องเที่ยวส้าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก วัยรุ่น คนพิการ ผู้สูงวัย   
1.5.2 ส่งเสริมการน้าวิถีชุมชนอัตลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นมาผสมผสานกับการท่องเที่ยว การ
บริการ การสันทนาการ และการกีฬา เพ่ือเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ 
1.5.3 เชื่อมโยงการกีฬา การบริการ การสันทนาการ ให้เกื้อหนุนการท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่าน
ระบบดิจิทัล โดยยังคงความเป็นนิเวศน์ดั้งเดิม และวัฒนธรรมวิถีชีวิตเดิมเอาไว้ 
1.5.4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Infrastructure, Clean, 
Comfortable, Peace) ให้ได้มาตรฐานนานาชาติและเช่ือมโยงกับระบบดิจิทัลทั้งระบบ 
1.5.5 สร้างระบบการสื่อสารการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา เชิงรุกผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกช่องทาง โดยเฉพาะในระบบดิจิทัลจัดท้าสื่อเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ เพ่ือการเผยแพร่ในระบบดิจิทัล 
1.5.6 ส่งเสริมการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภค ยกระดับคุณภาพ และ
มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร การบริการ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยผสานความเป็นอัต
ลักษณ์พื้นที่ท่ีมีความโดดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงข้ึน 
1.5.7 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส เฉพาะพื้นที่ ให้มีความพร้อมรองรับการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษ และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้  
1.5.8 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนรา...น่าเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศใกล้เคียง 
1.5.9 จัดงานมหกรรมอาหารเมืองนราธิวาส ผสมผสานกับงานของดีเมืองนรานานาชาติ 
1.5.10 สร้างสิ่งจูงใจที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนราธิวาส ที่มีพื้นที่ติด
ชายแดน 
1.5.11 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และครอบครัว เพื่อเช่ือมโยง
สามเหลี่ยมชายแดนใต้ 
1.5.12 พัฒนาและยกระดับ การสันทนาการ และการกีฬา เช่ือมโยงการท่องเที่ยวนานาชาติ 
ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และนานาชาติ ในพื้นที่ของจังหวัด การจัดแข่งขัน
กีฬาระหว่างประเทศชายแดนร่วมกับมาเลเซีย รวมทั้งการสร้างสุขด้วยกีฬาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 
1.5.13 ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล โดยน้าอัตลักษณ์ที่ดี โดด
เด่น มีความเป็น   อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาผสมผสานเข้ากับกิจกรรมของจังหวัด โดยการสนับสนุน
งานของดีเมืองนรา และงานประจ้าปีของจังหวัดนราธิวาส ประจ้าปี ให้มีการพัฒนากิจกรรมที่
หลากหลาย และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ให้มีนวัตกรรมการจัดงานในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้าง
โอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าแก่จังหวัด 
1.5.14 เมืองแห่งนกเงือก (City of Hornbill)  
1.5.15 ท่องเที่ยวผจญภัยนิเวศน์ป่าฮาลา-บาลา  
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
1.6 พัฒนาและสร้างสรรค์
รูปแบบการบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ปริมาณ คุณภาพรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรของจังหวัดเพื่อ
การค้า และการส่งออก 

1.6.1 การบริหารจัดการผลผลิตยางพารา และปาล์มน้้ามันหรือพืชพลังงานทดแทนให้เพียงพอใน
การรองรับอุตสาหกรรม          
1.6.2 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นแบรนด์จังหวัดในระดับพรีเมี่ยมและควบคุมและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
1.6.3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอัตลักษณ์ประจ้าถิ่น (GI) ภายใต้เรื่องราวเดียวกัน 
ด้วยการเพิ่มทักษะและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน ในการพัฒนา 
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
1.6.4 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรเพื่อการสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก 
1.6.5 พัฒนาศักยภาพตลาดกลางการเกษตรชายแดนเพื่อการส่งออกในภูมิภาคและต่างประเทศ 
คือ เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าการเกษตร และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้า
รวมทั้งจัดให้มีสถานท่ีกลางในการจ้าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร ในระดับพื้นท่ี  
1.6.6 ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงคลังข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด
นราธิวาส  
1.6.7 สนับสนุนระบบชลประทาน โดยการพัฒนาแหล่งน้้า พร้อมระบบส่งน้้าเพื่อเพิ่มพื้นที่
ชลประทานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการน้้าแบบ
บูรณาการ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ (การขาดแคลนน้้า)  
1.6.8 ส่งเสริมให้มีธนาคารน้้าในแต่ละพื้นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า 

1.7 ยกระดับคุณภาพของ
แ ร ง ง า น  ร อ ง รั บ ก า ร
ท่องเที่ยว การค้า และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

1.7.1 เสริมสร้างและยกระดับศักยภาพและสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว การค้าชายแดน  สร้างความพร้อมของภาคแรงงานรองรับการท่องเที่ยว การค้า
ชายแดน การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.7.2 เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านแรงงาน ส่งเสริมการเข้าสูร่ะบบการประกันตน พร้อม
ทั้งการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการ สุขภาพ ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ 
1.7.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร โดยให้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ให้กับแรงงานฝีมือ และการอ้านวยความสะดวกด้านความรู้เพื่อให้แรงงานมีฝีมือ  เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีคุณภาพและมศีักยภาพให้เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นให้ส้าหรบัคนในพ้ืนท่ีที่จะ
เข้ามาใช้บริการในอนาคต 
1.7.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการบริการจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านแรงงานเพื่อการแนะแนวอาชีพในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยท้างานและผู้สูงอายุ เพื่อ
รองรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด เน้นการพัฒนาแรงงาน และผู้ประกอบการคุณภาพ
เพื่ออนาคตนราธิวาส ท่ีมีความพร้อมในด้านการพัฒนาเฉพาะกิจของจังหวัด  

1.8 พัฒนาจังหวัดสู่ระบบ
ก า ร ค้ า ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตลาดสู่
สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้า
กับประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติบนโลกออนไลน์ 

1.8.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ้าถิ่น และสินค้า GI โดยการอ้านวยความ
สะดวกในการบริการของภาครัฐและเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว     
1.8.2 พัฒนาตลาดยกระดับสินค้าและบริการของจังหวัด สร้างแบรนด์สินค้า “ของดีเมืองนรา”  
เพื่อการค้าบนแพลตฟอร์มของจังหวัด Nara Plus Application เพื่อสามารถกระจายสินค้าผ่าน
ตลาดออนไลน์  
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1.8.3 ส่งเสริมการค้าในรูแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย นัก
ธุรกิจ Start Up  ทั้งในภาคการผลิตและบริการ ท้าการตลาดผ่านสังคม ดิจิทัล และสร้างตลาด
ดิจิทัลและขยายโอกาสช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการจังหวัดนราธิวาส   
1.8.4 จัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าในจังหวัดและภูมิภาคอื่นโดยน้ากลุ่ม OTOP เกษตร 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เครือข่าย Biz club และ YEC/YES 
1.8.5 สร้างโอกาสในการท้าการค้าออนไลน์จากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน
บวกสาม (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ) โดยการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สนับสนุนการค้า และพัฒนาเยาวชน และจัดอบรมภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแก่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยจ้างผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อท้า
หน้าท่ีสอนภาษาจีนและสอนภาษาอังกฤษ 
1.8.6 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดความสามารถในการอ้านวยความสะดวกธุรกิจบนโลก
ออนไลน์ 
1.8.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ธุรกิจการค้า การน้าเข้า
ส่งออก และโลจิสติก์ในรูปแบบดิจทิัลเพื่อสร้างศักยภาพในการท้าตลาด เพิ่มช่องทางการส่งออกไป
ยังอาเซียนและนานาชาติ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
2.1 พั ฒน า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ขั้น
พื้นฐาน เพื่อหนุนเสริม
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

2.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ชุมชน เขตเมืองพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ท่องเที่ยวให้มี
อารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุและเด็ก 
2.1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนามคม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ยังขาดแคลน 
2.1.3 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อผู้ด้อยโอกาส และ
สนับสนุนการพัฒนา การบุกเบิก สร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้้า ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเขตชุมชน เขตเมืองแถบพื้นที่ชายแดน 
2.1.4 พัฒนาโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทุรกันดาร 
2.1.5 พัฒนาระบบน้้าประปา ท่ีมีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค บริโภค 
2.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การซ่อมบ้านแก่ผู้สุงอายุ ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ การปรับปรุง
บ้านคนจน คนพิการ คนด้อยโอกาส 
2.1.7 พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน  

2.2 สร้างโอกาสในชีวิต
ด้ วยศาสตร์ พระราชา 
ส่งเสริมการขยายผลและ
ประยุกต์ใช้แนวทางตาม
โครงการพระราชด้าริและ
เสริมสร้างศักยภาพ การ
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.1 น้อมน้าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการ
ขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชด้าริให้ครบทุกต้าบล โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านบริหาร
จัดการด้วยตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในต้าบล  พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม/ 
เครือข่าย กลุ่มศิลปาชีพ มีความตระหนักในการที่จะพัฒนากลุ่มทั้งระบบทั้งทางด้านการผลิต 
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่  
2.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้
ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน เน้นการเข้าถึงรายบุคคลส้าหรับคนที่มีภาวะพึ่งพิง และดูแลด้านที่
จ้าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องจนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
2.2.3  สืบสาน รักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด้าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
นราธิวาส เน้นการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนราธิวาส  

2 . 3  พั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ประชาชนให้มีคุณภาพ 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีภูมิคุ้มกันภายใต้ 
อั ตลั กษณ์ที่ ดี ง ามของ
พื้นที ่

2.3.1 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสู่เมืองการเรียนรู้ผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
ประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพทั้งร่ายกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะด้านภาษา
พร้อมสู่สังคมดิจิทัลส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพทักษะในศตวรรษที่ 21 และรักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.3.2 ผลิตและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถคนนราธิวาส ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”เป็น “ผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
สู่ครูมืออาชีพ 
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2.3.3 ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา โดยการน้าเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาครอบคลุมในพื้นที่ในจังหวัด ส่งเสริมให้มี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา เพื่อช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นช่องทางของการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก และรู้เท่าทันภัยคุกคามจากสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล  
2.3.4 ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตในชุมชนเพื่อชุมชน โดยการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท้าธุรกิจและการค้าออนไลน์รวมถึงการน้าความรู้ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันให้เกิดประสิทธิภาพ  
2.3.5 ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่โดย 
2.3.6 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ ชรบ., ชคต. และอาสาสมัครรักษาดินแดนด้านการป้องกัน
และพัฒนาความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษา วรรณกรรม 
สุนทรียะ แก่ประชาชน  
2.3.7 สร้างศูนย์เรียนรู้ทักษะสากล ศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้ านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ เพื่อยกระดับประชาชนทุกมิติและทุกช่วงวัย
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้เรียนรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริม
การน้าขีดความสามารถมาพัฒนา และส่งเสริมการ ประเพณี วัฒนธรรม ในพื้นที่ให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า  และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ  
2.3.8 ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุให้พึ่งหาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าในชีวิต พัฒนาตนเองสู่แรงงาน
ภาคการบริการ สร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม , กิจกรรมภาคสนาม เช่น การ
เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิความรู้ของผู้สูงอายุ, ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุดีเด่นที่สุดอย่างต่อเนื่อง  
2.3.9 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อการพัฒนาตนเองในรูปแบบของชมรม อาทิ ชมรม
ปราชญ์แผ่นดินเมืองนรา ชมรมข้าราชการเกษียณ ชมรมพ่อค้าเมืองนรา เป็นต้น เพื่อให้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างกัน  
2.3.10 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านช่องทางการเรียนรู้นอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เป็นการเฉพาะในพื้นที่ เช่น หลักสูตรระยะสั้นความความ
สนใจ หลักสูตรพลเมือง หลักสูตรความกล้าหาญทางจริยธรรม หลักสูตรการแก้ไขปัญหา หลักสูตร
การสื่อสาร และหลักสูตรการท้างานเป็นทีม 
2.3.11 การท้านุบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนให้มีศักยภาพในการท้านุบ้ารุงรักษา และการจัดการให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อท้องถิ่น 
โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการพหุวัฒนธรรมของพื้นที่  
2.3.12 พัฒนาประชาชนตามศักยภาพ ตามความถนัดตามความสามารถของพหุปัญญา และความ
ต้องการทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ให้ปรับตัวสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปี 
โดยเฉพาะการเสริมตัวเองให้มีความสมบูรณ์ของการเป็นคนนราธิวาส พลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก 
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2.3.13 การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนโดยใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสห
วิทยาการและเสริมทักษะการเรียนเชิงบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการลงมือท้า ให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
 

2 . 4  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียน
ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐาน
การศึกษา และบุคลากร
การศึกษา 

2.4.1 เพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และ
สวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในการเรียนรู้ในการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ  
2.4.2 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ระหว่างพื้นที่ โดยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ
ที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู  สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัด
การศึกษา โดยน้าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียนการขยาย
การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
2.4.3 สร้างธ้ารงรักษาครูดี ครูเก่ง และเพิ่มเด็กดี เด็กเก่ง ท่ัวท้ังจังหวัด  
2.4.4 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนและนันทนาการทั้งในและนอกห้องเรียนที่บูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา จิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม และเร่งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษา ให้ปลอดอบายมุขอย่างจริงจังโดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
และสื่อ  โดยสอดแทรกการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ และการมีจิตสาธารณะเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 
2.4.5 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษา และการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัล ใน
โรงเรียนต้นแบบทุกต้าบล มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐาน การสนับสนุนที่ค้านึงถึงความจ้าเป็นและ
ศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมท้ังจัดให้มีมาตรฐานข้ันต่้าของโรงเรียนในทุกระดบั 
และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครู
ให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ้าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยเช่ือมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ การยกระดับทักษะการ
สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน้าความรู้ไปพัฒนาต่อ
ยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตได้ 
2.4.6 การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพื้นที่ ให้ตอบโจทย์ 3 เรื่อง คือ การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เพื่อพัฒนาและรองรับการขับเคลื่อนจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษและการ
เป็นเมืองการค้า การผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ      การเติบโตของจังหวัด และการเป็น
แหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมให้จังหวัดและเป็นที่ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
2.4.7 การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของทุนการศึกษาแก่เด็ก
อัจฉริยะการใช้ศักยภาพ พหุปัญญา ของนราธิวาส เพื่อให้ได้เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศใน
รูปแบบของจิตอาสา  เพื่อการสร้างอนาคตเด็กเมืองนราธิวาส รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริม
เด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
2.4.8 ส่งเสริมผู้สูงอายุ น้าความรู้ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน หรือเยาวชน 
2.4.9 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2.4.10 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนหรือเยาวชน 

2.5 สร้ างโอกาสแก่ผู้ ด้อย 
โอกาส คนยากจน เยียวยา
แ ล ะ ฟื้ น ฟู ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความไม่
สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และพึ่งตนเองได้ 

2.5.1 การลดความเหลี่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยให้ความความช่วยเหลือทางสังคม
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดสรรอย่างทั่วถึงให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จัดบริการด้าน
สุขภาพและด้านที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชากรแก่ผู้ด้อยโอกาส คนที่มีภาวะ
พึ่งพิง ดูแลคนยากจนที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบ การเพิ่ม
แต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
2.5.2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
โดย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน และคนพิการ 
ผู้สูงอายุ  ผู้ที่เสียเปรียบทางสังคม  เพ่ือเพิ่มรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งตนเองได้  
2.5.3 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มี
วินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจ้าวัน ผ่านการบูรณาการร่วมระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน อย่างเข้มแข็ง และให้พ่อ
แม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด้าเนินชีวิต 
โดยเน้นในกลุ่มของเด็กในครอบครัวและเด็กก้าพร้าที่มีความเสี่ยง และมีข้อจ้ากัดในการพัฒนา
ตนเอง หรือยังต้องพึ่งพิงรัฐเป็นล้าดับเร่งด่วน 
2.5.4 จัดระเบียบสังคมแห่งการเอื้ออาทร และการให้ เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม และก้าหนดบทลงโทษแก่ผู้
ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม ส่งเสริมให้มีธรรมนูญชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมใน
ชุมชนโดยการใช้กลไกของชุมชน ในการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ดูแลคนยากจน 
เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ 
โดยเฉพาะการสร้างสังคมจิตอาสาที่เข้มแข็ง 
2.5.5 เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดย
มุ่งเน้นการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม และการฟื้นฟูแบบองค์รวมทั้งทางด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ที่สามารถดูแลได้ในรายบุคคล รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
2.5.6 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายประชาชนเพื่อร่วมเป็นพลังจิตอาสาในการดูแล
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  คนยากจน และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 
2.5.7 สร้างภูมิคุ้มกัน ภาคีเครือข่ายตาสับปะรดเด็กและเยาวชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบตามแนวทางประชารัฐ 
2.5.8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการผู้สูงอายุ ด้านเทคโนโลยี 
และการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
2.5.9 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีทักษะและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.5.10 จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้อายุมีงานท้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

2.6 สร้างชุมชนแห่งสุข
ภ า ว ะ ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น  ฉ ล า ด รู้
พึ่ งตนเอง ทางสุขภาพ  
ลดปัญหา การเจ็บป่วย 
ป่วยตาย ทุกพื้นที่  และ
พัฒนาขีดความสามารถ
การบริ การสุขภาพที่ มี
คุณภาพได้มาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

2.6.1 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีระบบการบริการที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพพร้อมต่อการให้บริการสุขภาพ และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีสอดคล้องตามบริบทและความต้องการของ
พื้นที่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับเศรษฐกิจพิเศษ และรองรับความต้องการกับอาเซียนและ
นานาชาติ 
2.6.2 สร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีโดยมุ่งเน้นการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยง และ
แก้ไขปัญหาที่คุกคามสุขภาพประชาชน ใน 5 กลุ่มวัยส้าคัญ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอนามัยแม่และ
เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยท้างานวัยผู้สูงอายุ เน้นในกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญใน
พื้นที่ โดยเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องตามบริบทของวัฒนธรรมและพื้นที่ โดยใช้หลักการ
สาธารณสุขผสมผสานหลักธรรมทางศาสนาและวิถีที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ การสร้างนิสัยสุขภาพให้
ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการใช้ระบบดิจิตัลในการดูแลสุขภาพ  
2.6.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมใน    การจัดการสุขภาพระดับชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถดูแล เฝ้าระวัง และจัดการภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของชุมชนได้ตาม
สภาพ และบริบทพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถและปริมาณของอาสาสมัครสาธารณสุขภาค
ประชาชนเพื่อรองรับจิตอาสาด้านสุขภาพประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขครอบครัว 
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุขทางทะเล 
2.6.4 สร้างระบบการอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาสขาดคนดูแล ให้มีศูนย์จัดการ
สุขภาพแบบองค์รวมครบวงจรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสขาดคนดูแล ของ
จังหวัดและการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสขาดคนดูแล 
2.6.5 การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีเสี่ยง พื้นที่ชายแดน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
ให้เอื้อต่อภาวะสุขภาพ        การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 
2.6.6 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อสนับสนุนการค้า และการบริการทางสุขภาพรองรับการขยายตัวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 
2.6.7 ส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกการใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน 
และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร        สู่มาตรฐานสากล รวมถึงให้ชุมชนมีการปลกูพืชสมุนไพรเพื่อน้าสู่
พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเพียงพอ  

2.7 ลดความเหลื่อมล้้ า
ทางรายได้  ด้ วยระบบ
เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
สร้างงาน อาชีพ รายได้ 
แ ก่ ชุ ม ช น จ า ก ต้ น ทุ น
ทรัพยากรและภูมิปัญญา 

2.7.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยสนับสนุนการยกระดับรายได้ของประชาชน (กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้น้อยที่สุด ปี 2560) ให้มี
อาชีพและเกิดรายได้ที่มั่นคง เพียงพอต่อการดูแลคนในครอบครัว และมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งหนี้
ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการสนับสนุนให้เข้าถึงการช่วยเหลือในระบบบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐและเบี้ยยังชีพประชาชน 
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2.7.2 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับประชาชนโดยการมีองค์ความรู้และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิทางภาษี สิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม โอกาส
การได้รับสินเช่ือเพื่อการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามความพร้อม การท้าธุรกิจประมงพาณิชย์ 
ประมงชายฝั่ง และประมงพื้นบ้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงขององค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบ
ออนไลน์   
2.7.3 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสร้างผู้น้าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการท้างานร่วมกัน
ของภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมการพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคน
นราธิวาสให้เสียสละมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น และเป็นพลังส้าคัญในการ
จัดการปัญหาของชุมชน โดยมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจก้าหนดนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน้าเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในบริบทของสังคมไทย ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
2.7.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน โดยการรวมกลุ่มอาชีพตามศักยภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อผลิตและพัฒนาสินค้าของชุมชนให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น การยกระดับศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่
ส้าคัญจ้าเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มา
ยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาด
โดยผ่านระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ecommerce  
2.7.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด้าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาและบูรณา
การฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น องค์ความรู้
ผลการวิจัย และพัฒนาการตลาด และนวัตกรรม สร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและ
บริการ การพัฒนาสถานที่การผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการก้าหนดมาตรฐาน การ
ตรวจสอบ และรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการ
ช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างคุณค่าร่วม ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และ
ผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต  
2.7.6 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอัจฉริยะ (Re-Package 
Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางมาตรฐานระดับจังหวัดในการปรับรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมการน้าระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวก
รวดเร็วให้กับผู้บริโภคสินค้านราธิวาส เช่น ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบ
ธุรกรรมรับ-จ่าย โอนเงินออนไลน์ (FIN Tech) การสร้างแบรนด์สินค้าพรีเมียม เป็นต้น 
2.7.7 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจชุมชนจากอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการนราธิวาสใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
และทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งการน้าเทคโนโลยี ผลการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน บนฐานอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล 
โดยบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า โดยยึด
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่
ระลึกจากภูมิปัญญาชุมชนและวิถีชีวิตให้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี  
2.7.8 ส่งเสริมให้มีตลาดการค้าในระดับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานอาชีพจากต้นทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของตลาดการเกษตรประจ้าชุมชน โดยการสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ 
(SMART FARMER) ผลิตได้ขายเป็น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผสมผสาน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาตลาดย่อยในชุมชน ตลาดนัดชุมชนให้มีศักยภาพในการ
สร้างงานอาชีพและเงินหมุนเวียนในชุมชน พร้อมจัดระเบียบความมีมาตรฐานที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ตลาดสีเขียว) และสนับสนุนการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ยกระดับตลาดนัดชุมชนที่มีศักยภาพให้เป็นศูนยก์ลางรวบรวมสนิค้าชุมชนและกระจายผลติภณัฑส์ู่
ผู้บริโภคทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการตลาดของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์นราธิวาส โดยสนับสนุนการพัฒนาพลังคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้แทนการจ้าหน่าย
สินค้าชุมชนในตลาดออนไลน์ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ชุมชนนราธิวาสให้
เกิดการรับรู้ เพื่อขยายช่องทางการตลาดทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
2.7.9 เสริมทักษะความรู้ด้านขีดความสามารถทางการเงินแก่ประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้
กลุ่มองค์กรการเงินภาคประชาชนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นแหล่งทุนระดับ
ชุมชนที่มีศักยภาพ และเป็นแกนน้าในการจัดสวัสดิการภาคประชาชนให้แก่คนในชุมชน ให้
ความส้าคัญกับกลุ่มที่ยังขาดโอกาสและยังพึ่งตนเองไม่ได้ โดยมุ่งเน้นการปรับตนเองที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน สังคม และดิจิทัลแก่ชุมชน เพื่อสร้างโอกาส
ทางสังคม 
2.7.10 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และบริการทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลาย
และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและช้าระ
เงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
3.1 เสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และความ
หลากหลายของระบบ
นิเวศน์ป่าเขาชายฝั่ง และ
ทะเล   

3.1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3.1.2 เร่งรัดด้าเนินการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตท่ีดินของรัฐโดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
3.1.3 สนับสนุนและส่งเสรมิการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริ ปลูกฟื้นฟูป่าในพ้ืนท่ีว่าง
ของรัฐตามแนวกันชนและการเช่ือมต่อผืนป่า รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้้า 
3.1.4 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และป่าครัวเรือน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและ
ดูแลผืนป่า  
3.1.5 สร้างคุณค่าจากทรัพยากรธรรมชาติโดยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรที่เป็นยา
และเครื่องส้าอางที่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ใหม่กับกระบวนการพัฒนาสินค้าชุมชนหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยค้นหาเอกลักษณ์และ
ศักยภาพ 
ที่แท้จริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
นวัตกรรมและมีมูลค่าสูง 
3.1.6 การเพิ่ม/เติม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอาหาร  สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร การปล่อยปลาอาหารในทะเล  การสร้างแหล่งปะการังเทียม สร้างซั้งตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้้า การสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้้า
ธรรมชาติในพื้นที่ป่าชายเลน โดยเฉพาะในพื้นที่ต้าบลโคกเคียน ต้าบลกะลุวอเหนือ อ้าเภอเมือง
นราธิวาส และต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ 
3.1.7 เฝ้าระวัง เพื่อลดการท้าลาย การบุกรุกและก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งทะเล ป่าเขา และ
ชายฝั่ง พร้อมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ท้องถิ่น 
3.1.8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและป้องกันไฟป่าพรุทั้งระบบ และบูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

3 . 2  ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร
จั ด ก า ร ปั ญ ห า ท า ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การกัดเซาะชายฝั่งและ
ตลิ่ง และภัยพิบัติ แบบมี
ส่วนร่วม และวิทยาการที่
ทันสมัย   

3.2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการ
จัดท้าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็น
ศูนย์กลางชุมชนท้องถิ่นร่วมกันด้าเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ, สร้างความฉลาด
รู้แก่ประชาชนในการปรับตัวเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และภัย
ธรรมชาติของพื้นที่ พร้อมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
3.2.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ  การพยากรณ์และการเตือนภัย และ
แผนงานเผชิญเหตุสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดท้าคู่มือการรับมือกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
3.2.3 จัดให้มีแหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนและแหล่งชะลอน้้าที่เพียงพอโดยฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและฝาย
ชะลอน้้า เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า และการผัน
น้้า และการพัฒนาคลังข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมายของท้องถิ่นให้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้าง การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้้าในลุ่มน้้าหลักและล้าคลองสาขาย่อย  
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
 3.2.4 ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝัง่ พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งโดยค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และความยั่งยืนระยะยาว แก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้้าและชายฝั่งโดยค้านึงถึงพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของระบบชายหาด การจัดท้าระบบเขื่อนก้ันการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่เสี่ยงของล้า
น้้าสายหลักทั้ง  3  สายตลอดจนชายฝั่ง โดยเฉพาะในพื้นที่อ้าเภอเมืองนราธิวาส  อ้าเภอตากใบ  
อ้าเภอสุไหงโก-ลก  อ้าเภอแว้ง  
3.2.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดสร้างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะ 
 - กิจกรรมฝายต้นน้้าตามแนวพระราชด้าริ, กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติจังหวัด
นราธิวาส, กิจกรรมเพาะช้ากล้าไม้ป่าพรุ, กิจกรรมพื้นท่ีต้นแบบในการจัดการขยะ  
3.2.6 พัฒนาประชาชนให้เป็นเครือข่ายเพื่อการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่
ส้าคัญทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าฮาลาบาลา ป่าพรุโต๊ ะแดง ป่าพรุบาเจาะ เพื่อให้
ประชาชนเป็นรั้วป้องกันธรรมชาติของจังหวัด  
3.2.7 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ในการป้องกัน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
3.2.8 พัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติร่วมกับประเทศมาเลเซีย 
 

3.3 พัฒนาให้ เป็นเมือง
สิ่ งแวดล้อมที่ดี  อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.3.1 ก้าหนดวาระของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเมืองสะอาด เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระแสให้
ประชาชนรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างจิตอาสาเพื่อท้าความสะอาดเมือง ใน
ทุกหมู่บ้าน ท้ังจังหวัด  
3.3.2 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต พื้นที่ด่านชายแดน แหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนแออัด  พร้อมพัฒนาภูมิทัศน์ อนามัยสิ่งแวดล้อมในด่านชายแดน แหล่งท่องเที่ยว 
ชุมชนแออัด  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
3.3.3 ส่งเสริมการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างวินัยคนในจังหวัดเพื่อการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนโดยให้ความรู้ปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนนักเรียนเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม รู้จักการคัดแยกขยะ มีถังขยะแบบแยกประเภทกระจาย
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการขยะให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม 
3.3.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพื้นที่ก้าจัดขยะมูลฝอย (Clusters) 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม แสวงหาความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน และการร่วม
ลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจร 
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยลดปริมาณการผลิตขยะสง่เสรมิการน้าเครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ในการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายทบทวนเกณฑ์การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสม 
3.3.5 การจัดการขยะในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3.6 เสริมสร้างฟื้นฟู ดูแล รักษา สร้างใหม่ฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
บ้าบัดน้้าเสีย การจดัการขยะมลูฝอย และมลพิษทางอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
3.4 ส่งเสริมการพึ่งพา
ตนเองด้วยการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จากฐาน
ทรัพยากร มุ่งเน้นการ
พัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมรองรับการ
เติบโตของเมือง 

3.4.1  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ 
เพื่อสร้างความมั่นคง พึ่งตนเองด้านพลังงาน  
     - ภาคการเกษตรเน้นการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร 

    - ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

    - ภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว  
    - ภาคราชการ มุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ 

    - ครัวเรือนและชุมชน มุ่งเน้นครัวเรือนในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาส 
ครัวเรือนยากจน เพื่อลดรายจ่ายและความเหลื่อมล้้า 

3.4.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทนในส่วนราชการ ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและครัวเรือน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วนร่วม อย่างเข้าใจ  เข้าถึง 
                           และพัฒนา 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
4 . 1  เ ส ริ ม ส ร้ า งค ว าม
เข้มแข็งของหมู่บ้าน และ
ชุมชนเมืองในการจัดการ
ตนเองให้มีความปลอดภัย 
สงบเรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพ้ืนท่ี 

4.1.1 สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่มี
เสถียรภาพให้กับประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวร่วมกันของประชาชนในชุมชน 
ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาไปสู่ชุมชน  
4.1.2 พัฒนาและเสริมสร้างให้เข้มแข็งตระหนักถึงเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข โดยน้อมน้ายุทธศาสตร์พระราชทานในการขับเคลื่อนความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมการเสริมสร้างสันติสุขพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการเข้าถึงประชาชน และมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มี
อาสาสมัครในระดับพื้นที่ และพัฒนาขีดความสามารถของก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ชรบ.อส.ทสปช. อย่างต่อเนื่อง 
4.1.3 จัดให้มีกลไกและโครงสร้างบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ในการเฝ้าระวังภัย แจ้ง
เตือน เฝ้าระวัง ป้องกันในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยระบบการจัดการที่
ทันสมัย  การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงทุกจุดในจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ 
เช่น ชุมชนเมือง โรงเรียนพื้นที่ชายแดน และฐานปฏิบัติการ ชรบ. ชคบ.และ ชคต. เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและสันติสุขในชุมชนอย่างถาวรในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้  
4.1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบทบาทผู้น้าระดับต่างๆ ในพื้นที่เป็นการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในชุมชนที่
มีเสถียรภาพ  
4.1.5 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติด
กับ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
4.1.6 พัฒนาระบบงานข่าวกรองในชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีการบูรณาการร่วมกัน 3 ฝ่าย 
4.1.7 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน้าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลด
จ้านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู  
ดูแล รักษาผู้เสพ ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
4.1.8 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เองเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ความสงบสุข
ของประชาชน และปัญหา     ยาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 
4.1.9 สนับสนุนการพัฒนากลไกการสร้างสันติสุขในรูปแบบนราสีขาว  
4.1.10 เร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส 
4.1.11 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยกองก้าลังประจ้าถิ่น และกองก้าลัง
ภาคประชาชน 
4.1.12 พัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยและมาตรฐานสากลทั่วทุกชุมชน 
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4.1.13 สร้างก้าแพงรั้วชายแดน (เหมือนก้าแพงเมืองจีน ป้องกันสิ่งลักลอบสิ่งผิดกฎหมาย) เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4.1.14 พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติอัจฉริยะผ่านระบบแอปพลิเคชันมือถือ (ขยายเครือข่ายมือ
ถือ) 

4.2 เสริมสร้างวิธีการคิด
ของประชาชน สร้างหลัก
ยึดและวิถีชีวิตบนฐานของ
หลักธรรมทางศาสนา 
และอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลายของประเพณี 
และวัฒนธรรม 

4.2.1 ส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติและสร้างจิตส้านึกของ
คนในชาติให้มีความจงรักภักดี เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
4.2.2 การท้านุบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน
ให้มีศักยภาพในการท้านุบ้ารุง และการจัดการให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ความสามารถในการจัดการพหุวัฒนธรรมของพื้นที่   
4.2.3 ส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ให้สถาบันทางศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันที่ส้าคัญมีส่วนใน
การพัฒนาบุคลากรภายในจังหวัดให้เป็นคนดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ให้มี
กิจกรรมทางศาสนาเพื่อการส่งเสริมคนดี การสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 
การพัฒนาพ้ืนท่ีทางศาสนา การสร้างผู้น้าทางศาสนาเพื่อการพัฒนาเมืองนราสันติสุขโดยธรรม 
4.2.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในพ้ืนท่ี โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรม
ของศาสนาและสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี ยอมรับและเคารพการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.2.5 เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เป็นศูนย์กลาง
เช่ือมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  
4.2.6 สร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสังคมแห่งความเกื้อกูล 

4.3 เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนท่ี 

4.3.1 จัดให้มีการประชุมในระดับชุมชน โดยจัดท้าในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น 
ความไม่สงบในพ้ืนท่ี และปัญหายาเสพติด เพื่อท้าความเข้าใจและทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  จัดให้มีการท้าประชาพิจารณ์ เปิดเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย โดยมี
หลักเกณฑ์ และประเด็นในการพัฒนาที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด 
ตามความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายคามมั่นคงของประเทศ 
4.3.2 การสร้างช่องทางประชาชน เพื่อการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการจัดการความมั่นคงใน
พื้นที่ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวในพ้ืนท่ี   
4.3.3 จัดการภัยคุกคามจากภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนท่ีทุกประเภทให้ลดลง ใน
ทั่วทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันตนเอง โดยการฝึกกองก้าลังประจ้าถิ่นให้มีความช้านาญในการป้องกันตนเอง การ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อลดการถูกชักชวนไปในทางที่ผิด และการ
ปราบปรามยาเสพติดที่ต้องท้าอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ในทุกพื้นที่ ผ่านกลไกตาสับปะรด
ประชาชน 
4.3.4 การส่งเสริมการออกก้าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก้าลังกาย กีฬา และนันทนาการ  
4.3.5 เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจ้าต้าบลในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ เฝ้าระวังอาชญากรรม เยียวยา เสริมพลังและการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ  
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4.3.6 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน โดย
สร้างจิตส้านึกในการรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.3.7 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข
ของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน และหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่  
4.3.8 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบ
ปราบแหล่งผลิต และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน้าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลด
จ้านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งฟื้นฟู ดูแล 
รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
 

4.4 เพิ่ มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐและการบูร
ณาการภารกิจความมั่นคง
ของหน่วยงานในพื้นที่ทุก
ร ะ ดั บ  แ ล ะ พั ฒ น า
ระบบงานความมั่นคงที่
ทันสมัย ได้รับการยอมรับ
เ ช่ื อ มั่ น ไ ว้ ว า ง ใ จ จ า ก
ประชาชน 

4.4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข 
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการการมีร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนท่ี  
4.4.2 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้พร้อมปฏิบัติ ทั้งใน
ภาวะปกติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจากสาธารณภัยอย่าง
เหมาะสม 
4.4.3 น้าเทคโนโลยีที่น้าสมัยมาใช้ในงานด้านความมั่นคง เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ ทักษะ การใช้อุปกรณ์ อาวุธ ท่ีมีประสิทธิภาพแม่นย้า  
4.4.4 การสร้างขวัญก้าลังใจ และสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความมั่นคง และประชาชนใน
พื้นที่ท่ีเป็นอาสาป้องกันภัยด้านความมั่นคง โดยการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ  
4.4.5 การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านไซเบอร์โดยหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
4.4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต และกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มี
ความเป็นกลางน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม มีจิตส้านึก มีสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
4.4.7 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการที่มีความส้าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจ และด้าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิตอล และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการท้าธุรกิจและการ
ใช้ชีวิตประจ้าวัน 
4.4.8 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ และลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความ
จ้าเป็น 
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4 . 5  ส ร้ า ง พื้ น ที่ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภั ย  สงบสุข  อยู่
อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และภาคภูมิใจในพื้นที่ ให้
กระจายทั่วท้ังจังหวัด 

4.5.1 ให้ความส้าคัญในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ รวมถึงขบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการเร่งสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย 
ขจัดภัยแทรกซ้อนในพื้นที่  
4.5.2 พัฒนากลไกด้านการข่าวและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพ้ืนท่ีเสี่ยง ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจ้าจุดตรวจ 
4.5.3 การสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความสงบสุขในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
4.5.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงใน
รูปแบบใหม ่
4.5.5 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  
4.5.6 การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือทางยุทธวิธีให้กองก้าลังภาคประชาชนและฝ่าย
ปกครอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองต้าบล (ชคต.) และชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) 
4.5.7 การเปลี่ยนแปลงของผู้น้าทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายที่มีแนวโน้มของการแข่งขันที่สูงข้ึนทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง  
4.5.8 การเดินทางผ่านแดนเข้าออกระหว่างประเทศมีการเข้าออกได้หลายทาง โดยผ่านจุดผ่อน
ปรน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายได้ 
4.5.9 ภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต  เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการจัดการ
ตนเองให้มีความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต  
4.5.10 แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย  ที่เข้ามาแล้วก่ออาชญากรรมในพื้นที่  ท้าให้ยาก
ต่อการควบคุม  
4.5.11 พัฒนาก้าลังภาคประชาชนให้มีศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/
ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5.12 ส่งเสริมการอ้านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างพื้นที่
ความปลอดภัย 
4.5.13 ส่งเสริมการใช้ขบวนการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม
การประชาสัมพนัธ์ในทุกมิติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ 
4.5.14 การสนับสนุนงบประมาณให้กองก้าลังภาคประชาชนและฝ่ายปกครอง 
4.5.15 การสนับสนุนทางยุทธวิธีให้กองก้าลังภาคประชาชนและฝ่ายปกครอง 
4.5.16 สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความ
สงบเรียบร้อย และมีความสามัคคี ปรองดอง ภายใต้หลักประกันทางรายได้ ด้านสุขภาพ และ
สวัสดิการพื้นฐานท่ีจ้าเป็น 
4.5.17 พัฒนาและเสริมสร้างคนให้เข้มแข็ง ตระหนักถึงเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 
4.5.18 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ตลอดจน
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
4.5.19 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง 
เอื้อการต่อบริหารและพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก้าหนด สังคมมีความ
เข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 
4.5.20 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
4.5.21 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
เป็นจริง เกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.5.22 สร้างความสงบ และความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก้าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.5.23 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 


