นโยบาย แนวทาง และจุดเนนหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
ของ ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น)
วันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
-------------------------------------------------ตามที่ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห าร ระดั บ สู ง และเพื่ อ อนุ วั ต ตามพระราชโองการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้ง กระผม นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ใหดํารงตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ เพื่อการ
บริหารราชการจังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงได
กําหนดนโยบาย แนวทาง และจุดเนนหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรลุวิสัยทัศน พอสังเขป ดังนี้
๑. หลักการทํางาน :
๑.๑ ยึดยุทธศาสตรชาติ สู ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนหลัก
(คสช., กอ.รมน., ศอ.บต.) รวมทั้งแนวทางของกระทรวง กรมตางๆ โดยใชหลักการประชารัฐในการแสวงหาและ
สรางการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยยึดหลัก
“รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ”
๑.๒ บู ร ณาการทรัพยากรเพื่อ แกไขปญ หาและพัฒ นาพื้น ที่ใหส อดคลอ งกับ ศั กยภาพ
โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะตองคํานึงถึงมิติพื้นที่ (Area Approach) ในระดับ
อําเภอ/ตําบล/หมูบาน และนอมนํายุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา” มาเปนแนวปฏิบัติและมุงเนนพัฒนาใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได พอมี พอกิน “บําบัดทุกข บํารุงสุข”
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๑.๓ เนนการพัฒนาโดยใชหลัก “ราชการรูอะไร ประชาชนรูอยางนั้น” โดยที่ภาคราชการ
เมื่อรับรูหรือคิดจะทําอะไร จะตองคิดเสมอวา ประชาชนในพื้นที่จะไดประโยชนอะไรจากการดําเนินงานดังกลาวบาง
และที่สําคัญการดําเนินงานของหนวยงาน/สวนราชการจะตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได
๒. เปาหมายการทํางาน : มุงเนน “การทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได
เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ” โดยการปฏิบัติงานจะตอง “รวดเร็ว ถูกตอง ตอเนื่อง และเปนระบบ”
๓. กรอบการปฏิบัติงาน :
๓.๑ ยึดยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ แผนรายสาขา/เฉพาะดาน แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๓.๒ ให ความสํ าคัญกั บแผนพั ฒนาในทุกระดับ ไดแก แผนพัฒ นาภาคใตชายแดน (ยะลา
นราธิวาส ปตตานี) ,แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (ยะลา นราธิวาส ปตตานี) ,แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส,
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาชุมชน/หมูบาน และการแกไขปญหาความเดือดรองของประชาชนในพื้นที่

/๔. แนวทาง...

๒
๔. แนวทางการดําเนินงานที่เนนหนัก :
จังหวัดนราธิวาส เปนประตูสูอาเซียนทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงไปยัง
สิงคโปร อินโดนีเซีย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย ๑๓ อําเภอ ๗๗ ตําบล ๕๘๙ หมูบาน ๑๒ เทศบาล
๗๒ อบต.ประชากร ๗๘๙,๖๘๑ คน มี ผ ลิ ต ภัณฑมวลรวมจังหวัด ป ๒๕๕๙ เทากับ ๔๒,๑๑๐ ลานบาท และ
มีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว เทากับ ๖๑,๑๑๕ บาท/ป มีดานถาวร ๓ ดาน มีมูลคาการคาชายแดนปละประมาณ
๓,๕๐๐ – ๔,๐๐๐ ล า นบาท (ในป ๒๕๖๐ มี มู ลค าการค ารวม ๔,๒๓๘.๔๗ ล านบาท แยกเป น มู ล ค า ส งออก
๑,๑๓๑.๕๒ ล านบาท มู ลค านํ าเข า ๓,๑๕๑.๙๑ ลานบาท) มีก ารคมนาคมที่ส ะดวก มี ทาอากาศยานนราธิ ว าส
ใหบริการบินตรงระหวางจังหวัดนราธิวาสกับกรุงเทพฯ วันละ ๒ เที่ยวบิน มีผูโดยสารปละกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน
มีผูแสวงบุญไปประกอบพิธีอุมเราะหและพิธีฮัจญ ปละหลายพันคน รวมทั้งยังมีทุนมนุษยและทุนวัฒนธรรมที่ มี
อัตลักษณของความเปนมลายู ตลอดจนมี ทุนทางทรั พยากรธรรมชาติที่สมบูรณ และยังไดรั บโอกาสจากรัฐบาล
กําหนดใหจังหวัดนราธิวาสเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอีก
ดวย จึงนับเปนโอกาสสําคัญที่จะพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอยางกาวกระโดด ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และยัง
คงไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ ในหวงที่ผานมา จังหวัดนราธิวาส ไดรวมกับภาคสวนตาง ๆ
ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสมาอยางตอเนื่อง แตก็ยังประสบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
มาเปนระยะ ๆ ในโอกาสนี้ ผมขอชี้แจงแนวทางการดําเนินงานที่เนนหนัก ตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ นรา...ตามรอยพอ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ) : จังหวัดนราธิวาส ใหความสําคัญกับ
โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิต ร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค โดยจะเนนหนักใน ๒ เรื่อง คือ
(๑) การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อยกระดับรายไดและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส อาทิ งานศิลปาชีพ, การขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน,
การดําเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปญหาหนอนพยาธิในโรงเรียนพระราชดําริ, สนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตามแนวพระราชดําริ, การสนองพระราชกระแสรับสั่งและการแกไขปญหาใหแกราษฎร
ที่ทูลเกลาถวายฎีกา การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส สํานักงาน
จังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกหนวยงาน,
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส,
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และอําเภอทุกอําเภอ
(๒) ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนน อมนํา ศาสตรพ ระราชา มาประยุก ตใ ชใ นการดํ า รงชี วิต :
“คนไทยมีปญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแกไขโดยศาสตรพระราชา” มีคํากลาวถึง “ศาสตรพระราชา” มานาน
หลายป ที่ผ า นมา เช น ศาสตร พระราชาสู การพัฒ นาอยางยั่งยืน , ศาสตรพระราชาจากภูผ าสูมหานที ซึ่งใน
ตางประเทศตางทราบวาเปนแนวคิดตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี่ชางโชคดี ที่เจอปญหาอะไร พระราชาของเราก็ห าทางแกไขไวให
มีคําถามวา “คนไทยรูจักศาสตรของพระราชาดีแคไหน และเคยนําไปปฏิบัติกันหรือยัง” มาเริ่มตนที่ตัวเรา และ
ตอไปก็คนรอบขาง แลวขยายออกวงกลางไปสูสังคมและประเทศชาติในที่สุด ตัวอยางปญหาเชน ทุกครั้งที่คนไทย
มีปญหา น้ําเสีย น้ําทวม ดินถลม ไฟปา พระองคทานก็จะคิดศาสตรมาแกไข เมื่อประเทศไทยฝนแลงพระองคทานก็
มีศาสตรในการทําฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกวา “ฟากฟาลงภูผา ผานทุงนาสูมหานที” เมื่อประชาชนชาว
กทม.น้ํ าทว ม พระองค ทา นก็ คิดศาสตร ที่ชื่ อวา “โครงการแกมลิงที่ค ลองมักกะสัน ” และปญ หาประการหนึ่ง
ที่สําคัญของจังหวัดนราธิวาสที่ทรงพบเห็นคือปญหาคุณภาพดินที่จะทําการเพาะปลูกไมสามารถปลูกพืชได จึงมี
พระราชดําริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
/พระราชดําริ...

๓
พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาดินเปรี้ยวใหสามารถทําการเกษตรได เรียกโครงการนี้วา “การแกลงดิน” และความ
เชื่อมโยง “ศาสตรพระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประสบ
ความสําเร็จอีกมากมาย ยกตัวอยาง ไดแก ๑) ธนาคารอาหารเปนกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให
เด็กนักเรียนทุกคนนําไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพทําการเกษตรและปศุสัตวขนาดเล็ก ๒) โรงเรียนพระดาบสจัดใหมี
การสอนวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ป มุงใหสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง เสริมดวยทักษะชีวิต ใหสามารถดํารงตน
ไดอยางเหมาะสม ๓) กังหันชัยพัฒนา เปนการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ํา ลดกลิ่น น้ําไมเนาเสีย เปนที่อยูอาศัยของ
สัตวน้ําได และ ๔) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จํากัด ดําเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก
“ประชารัฐ” ที่ไมมุงเนนผลกําไรจากการประกอบการ การแกไขปญหาดวยศาสตรพระราชาที่สําคัญ เช น
โครงการฝนหลวง จากฟากฟาลงภูผา ผานทุงนาสูมหานที, ฝายชะลอความชุมชื้น( Check Dam) หรือฝายแมว การ
ปลูกหญาแฝก, เกษตรทฤษฎีใหม, โครงการแกมลิง, การใชน้ําดีไลน้ําเสีย, กังหันน้ําชัยพัฒนา และการบําบัดน้ําเสีย
โดยใชจุลินทรีย เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกหนวยงาน,
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ, สํานักงานสาธารณสุจังหวัดนราธิวาส, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส,
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส,องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอําเภอทุกอําเภอ
๔.๒ นรา...สะอาด (สิ่งแวดลอมดี มีวินัย ใจสะอาด) : พัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี เชน
การสรางวินัย“รักษสะอาด”, การสรางการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ (เจาภาพหลัก) การจัดการขยะทุกระดับ,
การจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและการรวมลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจร
เป น ต น นอกจากนั้ น ยั ง จํ า เป น ต อ งจั ด สร า งพื้ น ที่ ต น แบบในการจั ด การขยะ และส ง เสริ ม การพึ่ ง พาตนเอง
ดวยการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยจะเนนหนักในเรื่องที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน ๓ เรื่อง คือ
(๑) การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ : จังหวัดนราธิวาสมีขยะ จํานวน ๕ ประเภท ไดแก
ขยะมูลฝอยตกคาง ขยะมูลฝอยชุมชนใหมที่เกิดขึ้น ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปน
อันตราย แตปญหาที่จําเปนตองเรงดําเนินการ คือ การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองนั้น
จะตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน และเปนระบบโดยจะตองดําเนินการตั้งแตการลดปริมาณการเกิดขยะ การเก็บ
รวบรวม การขนสงขยะ ตลอดจนการกําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล (การฝงกลบ, การเผา, การทําปุยหมัก,
การนําไปเลี้ยงสัตว, และการคัดแยกขยะ) ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองขอความรวมมือ
จากสว นราชการ/หน วยงานที่เกี่ ยวของ ภาคเอกชน และองคกรปกครองส วนทองถิ่น ในการรว มมื อกัน จัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุ น : สวนราชการ/หนวยงานทุกหนว ยงานทุกหนวยงาน อําเภอ
สถานศึกษา สมาคม/สโมสร องคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ อปท.ทุกแหง
(๒) จังหวัดสะอาด : จังหวัดจะเรงดําเนินการรณรงคและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสรางสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การลด การคัดแยก และ
การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม (๓R), การนํารองรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง, การลดใชถุงพลาสติก
และโฟม และสงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน โดยจะจัดใหมีการประกวด “อําเภอ
สะอาด” และ “องคกรสะอาด” ขึ้น เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจ พรอมเชิดชูเกียรติใหแกอําเภอและองคกรที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เปนเลิศ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. ที่ทําการปกครองจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
/หนวยงาน...

๔
หนวยงานสนับสนุ น : สวนราชการ/หนวยงานทุกหนว ยงานทุกหนวยงาน อําเภอ
สถานศึกษา สมาคม/สโมสร องคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ อปท.ทุกแหง
(๓) ชุ ม ชนต น แบบ “เมื อ งสวย น้ํ า ใส ไร ม ลพิ ษ ” : จั ง หวั ด จะเร ง รั ด ให ส ว นราชการ/
หน วยงานที่ เกี่ ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง ดําเนินการจัดทําขอมูลการสํารวจและประเมิน
สถานภาพของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกคางผลักดันให
เกิดพื้นที่ตนแบบที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตั้งแตการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตนทาง การเก็บ
ขน ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการกําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตอง ตลอดจนผลักดันใหเกิดศูนยรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชนประจําจังหวัดขึ้น โดยจะจัดใหมีการประกวดชุมชนตนแบบ “เมืองสวย น้ําใส ไรมลพิษ”
เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและเปนการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน : นายอําเภอทุกอําเภอ และ อปท.ทุกแหง
๔.๓ นรา...สะดวก (ดูแล ใสใจ พรอมใหบริการ) : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และ
ระบบโลจิส ติก สใ หมีคุณ ภาพและไดม าตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคาชายแดน
สูระดับสากล ให ความสําคัญกั บความทั นสมั ย การสรางจุดบริการ WIFI สาธารณะทั่ วทุกพื้นที่ พัฒ นาระบบ
ฐานข อ มู ล สํ า คั ญ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการเข า ถึ ง พั ฒ นาศั กยภาพด านการตลาดและการค า ผ า นระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส เชื่ อมโยงการคากั บประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน พัฒนาหองเรียนดิจิทัลใน
โรงเรี ย นต น แบบ พั ฒ นาสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ให มี ส มรรถนะสู ง มี ร ะบบการบริ ก ารที่ ไ ด ม าตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชอินเตอรเน็ตในชุมชนเพื่อชุมชน เพิ่มโอกาสใหกับประชาชน ใหสามารถเขาถึง บริการที่มี
คุ ณภาพของรั ฐ กระจายการบริ การด า นการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทีย มกัน มากขึ้น การขยายการจัด
การศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและขาด
แคลนครูผูสอน และสรางระบบการสื่อสารการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ และโฆษณา เชิงรุกผานระบบดิจิทัล
โดยจะเนนหนักใน ๒ เรื่อง คือ
(๑) การบริก ารประชาชน : จังหวัดจะเนนย้ําใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิส าหกิจ
ภาคเอกชน และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีงานบริการประชาชน จะตองใหบริการประชาชนตามมาตรฐาน
การใหบริการ กลาวคือ การใหบริการดวยความสนใจ (การตอนรับอยางอบอุน การใหเกียรติประชาชน ประชาชน
มี ค วามสํ าคั ญ และฟ งประชาชนพู ด และสบนั ย นต าด ว ย) ใส ใ จ (การเอาใจใสใ นการให บ ริ การอยา งเทา เที ย ม
ไมแสดงออกอยางเหนื่อยหนายเย็นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนสําเร็จ) ตั้งใจ (การมั่นใจในความถูกตอง
สมบูรณ การจัดบริการใหตรงเวลา และบริการใหประชาชนรูสึกคุมคา) เต็มใจ (การสรางความเชื่อมั่นแกประชาชน
วาจะเปนบริการที่ ไดรับประโยชนสูงสุด และตองใหความรวมมือในการตอบสนองความตองการ) จริงใจ (การ
แสดงออกถึงบริการที่นาเชื่อถือ เชื่อใจได มีความ รับผิดชอบในงานบริการ และใหบริการอยางซื่อตรงและเปนธรรม)
เข าใจ (มี ความรูในการให บ ริการอย างแท จริ ง มุงถึงบริการที่มี คุณภาพสู ง และตองใหบ ริการอย างถูกตอง)
รูใจ (ตอบสนองความตองการของประชาชนไดถูกตองและ ดําเนินการอยางรวดเร็ว) และมีน้ําใจ (การใหความ
ชวยเหลืออยางเอื้ออาทร ใหประชาชนไดรับ คําแนะนําอยางถูกตองเพื่อประกันไมใหเกิดความยุงยากเสียหายและให
ประชาชนไดรับประโยชนทั้งดาน คุณภาพและปริมาณอยางครบถวน) โดยพื้นฐานสําคัญในการเปนผูใหบริการ จะตอง
สุภาพออนนอมถอมตน รูหลักการบริการ และเอาใจใสในการบริการ ทั้งนี้ การบริการที่ดีประชาชนตองมากอนเสมอ
ประชาชนถูกเสมอไมวาประชาชนจะพูดจะทําอยางไรตองไมโตแยงเพื่อยืนยันวาประชาชนผิด และใหบริการดวย
ความยิ้มแยมแจมใส เพื่อใหประชาชนรูสึกอบอุนสบายใจ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีม่ ีงานบริการประชาชน
/(๒) การพัฒนา...

๕
(๒) การพัฒนาบริการสาธารณะ : จังหวัดจะเรงรัดพัฒนา “บริการสาธารณะ” (Public
Service) ซึ่งเปนกิจกรรมที่อยูในความอํานวยการของรัฐ และถือเปนภาระหนาที่ของรัฐที่ตองจัดทําเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยรวม (Public interest) โดยจัดระเบียบสังคม รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย
ความปลอดภั ย ให ป ระชาชนและสั งคม (การรักษาความมั่น คงปลอดภัย การอํานวยความยุติธ รรม การศึกษา
การสาธารณะสุ ข การสงเคราะห ฯลฯ ) และจัด หาสิ่ งอํา นวยความสะดวกในการดํ ารงชีวิ ตเพื่อใหป ระชาชน
มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี (ไฟฟ า นํ้ า ประปา ถนน/สะพาน การขนส ง คมนาคม ฯลฯ) รวมถึ ง การจั ด หา
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกให ป ระชาชนในภาคอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรมและบริ ก าร อาทิ แหล ง เงิ น ลงทุ น
อุปกรณเทคโนโลยีชั้นสูง กิจการไฟฟา การสื่อสาร การคมนาคม เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง
๔.๔ นรา...สบาย (เศรษฐกิจสมดุล อบอุนทุกครัวเรือน) : สรางอาชีพเสริมแกเศรษฐกิจฐานราก
สงเสริมการรวมกลุมเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดใหมีความ
เขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน สรางงานสรางอาชีพแกผูดอยโอกาส คนยากจน คนพิการ ผูสูงอายุ
และผูที่เสียเปรียบทางสังคมเพื่อเพิ่มรายไดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได พัฒนาผูประกอบการที่มีความ
เข มแข็ งสู เ ศรษฐกิ จ การแข งขั น ๔.๐ ส งเสริมการนํา วิถีชุม ชนตามอัต ลักษณ ที่ดี และโดดเด น มาผสมผสานกั บ
การทองเที่ยว การบริการ การสันทนาการ และการกีฬา เพื่อเพิ่มมูลคาดานเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพของ
การทองเที่ยวแบบครบวงจร ใหไดมาตรฐานนานาชาติและเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล โดยจะเนนหนักใน ๒ เรื่อง คือ
(๑) สงเสริมเศรษฐกิจมหภาค : จังหวัดจะเร งดําเนิน การพัฒนาศักยภาพตลาดกลาง
การเกษตรเพื่อการสงออกจังหวัดภาคใตชายแดน เพื่อใหเปนศูนยรวมและกระจายสินคาการเกษตร และเพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการขนสงสินคารวมทั้งจัดใหมีสถานที่กลางในการจําหนายผลผลิตดานการเกษตร ในระดับพื้นที่
และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การใช ป ระโยชน จ ากอาคารศู น ย จํ า หน า ยสิ น ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน (OTOP) และอาคาร
ศูนยบริการนักทองเที่ยวบริเวณดานพรมแดนสุไหงโก-ลก ซึ่งปจจุบันดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สําหรับเปนพื้นที่
รานคาปลอดอากร รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส” ในพื้นที่ ๕ ตําบล
๕ อําเภอ ไดแก ๑) ตํ าบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิ วาส ๒) ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ ๓) ตํ าบลสุไหงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก ๔) ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ และ ๕) ตําบลโละจูด อําเภอแวง และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก
เปนเมืองตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ตามโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชน
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
(๒) สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก : “เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ทองถิ่นที่สามารถพึ่งตนเอง มีการชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิด
การพัฒนาดานตางๆ ในพื้นที่ ทั้ง สังคม ผูคน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน นอกจากนี้เศรษฐกิจฐานรากจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่นใหครบวงจรมาก
ที่สุด มีการสรางทุนและกองทุนที่เขมแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และ
ความจําเปนพื้นฐานตางๆ สําหรับคนในพื้นที่อยางพอเพียง และพัฒนาเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือเปนธุรกิจของ
ชุ ม ชน โดยจั ง หวั ด จะเร งดํ า เนิ น การในการสร าง/เพิ่ม รายได ให กับ ประชาชนในพื้น ที่ อาทิ การสง เสริม อาชี พ
การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สงเสริม OTOP นวัตวิถี การสงเสริมอาชีพ
ใหกลุมผูดอยโอกาส และสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต เปนตน
/หนวยงาน...

๖
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชน
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
๔.๕ นรา...ปลอดภัย (ทุกแหงหน คนปลอดภัย) : เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน และชุมชน
เมืองในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในพื้นที่ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สงเสริมการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย การยกระดับมาตรฐานสินคาตางๆ ใหไดมาตรฐาน เชน อย., ฮาลาล,
GMP เป น ต น การพั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข า ยในชุ ม ชนให มี ส ว นร ว มในการจั ด การสุ ข ภาพระดั บ ชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพ เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบนิเวศน
ปาเขา ชายฝงและทะเล การจัดการปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการกัดเซาะชายฝง/ตลิ่ง ภัยพิบัติ และ
อุบัติภัย การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน การเสริมสราง
ความปรองดองของคนในพื้นที่ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสรางความรูความเขาใจ
ของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจะเนนหนักการดําเนินงานใน
๒ เรื่อง คือ
(๑) การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด : จั ง หวั ด นราธิ ว าสต อ งดํ า เนิ น การอย า งเร ง ด ว นเพื่ อ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรในการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยที่ผานมาไดดําเนินการกวาดลาง
ยาเสพติดเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดหลายกิจกรรมดวยกัน แตปญหายา
เสพติดในภาพรวมของจังหวัดยังมีแนวโนมเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีปจจัยอื่นๆ เปนตัวเสริม เชน เหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต วิกฤติการณทางเศรษฐกิจและสังคม (ยากจน วางงาน มีการศึกษาต่ํา)
ลวนสงผลตอสถานการณยาเสพติดทั้งสิ้น ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสเปนแหลงพักยา เพื่อนําไปจําหนายตอจังหวัด
และประเทศใกล เ คี ย ง ดั งนั้ น ป ญ หายาเสพติดเปน ปญ หาที่มีค วามรุ น แรง และเป น ป ญ หาที่ สํา คัญ ระดับ ตน ๆ
ที่ประชาชนตองการใหจังหวัดนราธิวาสแกไขปญหาอยางเรงดวน เนื่องจากสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ หากยังไมสามารถแกไขปญหาได การแพรระบาด
ของยาเสพติดจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากผลสถิติการจับกุมที่ผานมา จะเห็นไดวาความรุนแรงของปญหา
ยาเสพติดไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งมาจากพลังแผนดินทุกภาคสวนยังไมเขมแข็งพอ ที่จะผนึก
กํ า ลั ง เป น วาระของคนในพื้ น ที่ ที่ จ ะร ว มกั น แกไ ขป ญ หา จนนํ าไปสู ชั ย ชนะอย า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง จากป จ จั ย ด า น
เศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลทําใหผูคนสวนหนึ่งตกเปนเหยื่อของยาเสพติด ควบคูกับปจจัยจากภายนอกประเทศ
ที่ยังคงสงผลทําใหปญหาการผลิต และนําเขายาเสพติดยังคงเปนปญหาสําคัญ จังหวัดจึงจําเปนตองเรงดําเนินการ
แกไขปญหายาเสพติดทั้งดานการปองกัน การปราบปราม และการบําบัดฟนฟู
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชน
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
(๒) การเสริ มสร า งความเขมแข็งของชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร อย : ปญหา
สถานการณความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงปจจุบัน ไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินทั้งทาง
ราชการและประชาชนเปนจํานวนมาก ทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หวาดระแวงไมไววางใจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธีใหแกกองกําลังประจําถิ่นและกําลังภาคประชาชนในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูนําหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน (กม.) (หมูบานปกติ และหมูบาน อพป.) การเพิ่มประสิทธิ
การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการอําเภอ และการจัดหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ / อําเภอเคลื่อนที่ การสงเสริมการกีฬา
นําไปสูการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ การขับเคลื่อนการพัฒนาความรวมมือการแกไขปญหาชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางจังหวัดนราธิวาสกับประเทศกลุมอาเซียน แสวงหาความรวมมือกลุมสตรี กลุมผูนําศาสนา และการพัฒนา
/ศักยภาพ...

๗
ศักยภาพการปกครองท องที่ ทั้ งนี้ เพื่อเสริมสร างความเขมแข็ งของชุ มชนในการรักษาความสงบเรี ยบรอย โดยการ
ดําเนินงานที่ผานมาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดการ
ประเมินรอยละหมูบาน / ชุมชน / พื้นที่ไมสังกัดชุมชนในเขตเทศบาลที่ไมมีการกอเหตุรุนแรงสูงกวารอยละ ๙๐
และภาพรวมของสถานการณในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีแนวโนมที่ดีขึ้นโดยพิจารณาจากสถิติเหตุการณลดลงเปน
ลําดับตั้งแตป ๒๕๕๓ เปนตนมา ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และเขามา
มีสวนรวมในการดูแลหมูบาน/ชุมชน ตําบล ของตนเองมากขึ้น โดยในเขตชุมชนเมืองมีการรวมกลุมอาสาสมัคร
ตางๆ มารวมกันดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง ในระดับตําบล หมูบาน มีชุดคุมครองตําบล (ชคต.) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ดูแล ตําบล หมูบาน และภาพรวมการลงทุนในธุรกิจตางๆ มีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น
ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก รานขายสินคา ตลาดนัด ถนนคนเดิน ฯลฯ จะมีประชาชนมาออกรานหรือทําการคาขายกัน
มากมาย ในสวนของธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ ไดมีผูประกอบการจากในและนอกพื้นที่ใหความสนใจที่จะเขามา
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหาการกอเหตุรุนแรงใน
พื้นที่ยังคงเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ดาน จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินกิจกรรม
พัฒนาและแกไขปญหาในมิติดานความมั่นคงดังกลาวอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม
แกไขปญหาและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เนนหนักในเรื่องกลไก “ประชารัฐ” จังหวัดนราธิวาส จึงไดอาศัย
กลไก “ประชารัฐ” เปนกลไกหลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาและแกไขปญหาในมิติดานความมั่นคงในพื้นที่ตอไป
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ทําการปกครองจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชน
และ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกแหง
๔.๖ นรา...แบงปน (คนนรา...ทุกวัย รวมใจแบงปน) : เนนการสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
คนยากจน เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได อาทิ การให
ความชวยเหลือทางสังคม การใชกลไกประชารัฐในการรวมดูแล และสงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เนนการฝกเด็ก
ให รู จั ก การพึ่ ง พาตั ว เอง มี ค วามซื่ อ สั ต ย มี วิ นั ย มี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เป น ต น
นอกจากนั้น ยังตองสรางสังคมแหงคุณธรรม และสังคมแหงความเกื้อกูลเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
การสงเสริมผูสูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองสูแรงงานภาคบริการ และแรงงานในพื้นที่เพื่อการสรางคุณคาในชีวิต
ตนเอง ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กทุกชวงวัย การดูแลนักเรียนยากจน ที่อาศัยในพื้นที่
หางไกล คนพิการ กลุมติดเตียง ผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบในพื้นที่ ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยี การพัฒนาเยาวชนใหเปนเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด ๔.๐ ใหเปนคนเกง คนดี มีความรู คูคุณธรรม
เพื่อพัฒนาเมืองนราในอนาคต และปลูกฝงสรางความสํานึกรักบานเกิดรวมถึง การใหโอกาสในการเรียนรูและเติบโต
อยางตอเนื่องในรูปแบบของทุนการศึกษา โดยจะเนนหนักการดําเนินงานใน ๒ เรื่อง คือ
(๑) การใชกลไกประชารัฐมาเปนกรอบในการทํางาน : เนนการใชกลไก “ประชารัฐ”
ในการรวมกันดูแล และชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได และสรางสังคมคุณธรรมและสังคมแหงการเกื้อกูลเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ สํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดนราธิวาส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกร มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
(๒) การสนั บ สนุ น ทุ น การศึก ษาแกนั กเรีย นยากจนแต เ รี ยนดี และเด็ก อัจ ฉริย ะในยุ ค
ไทยแลนด ๔.๐ : เมื่อป ๒๕๕๘ จังหวัดนราธิวาสไดรวมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจ าอยูหั ว ในพระบรมราชูป ถั มภ สมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธ วิทยาลัย และองคกรภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ เอกชน
สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป จัดตั้งกองทุนการศึกษา ๑๐๐ ป สมเด็จพระมหาธีรราชเจา เพื่อชาวนราธิวาส
ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการสงเสริมการศึกษาของ
ประชาชน และเพื่อสงเสริมการศึกษาของเยาวชนนราธิวาส ที่เรียนดี มีความรูความสามารถ มีความประพฤติดี
/แตขาดแคลน...

๘
แตขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้น โดยจังหวัดไดมอบทุนการศึกษา
มาเปนระยะ ๆ และในโอกาสตอไป จังหวัดจะสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินสมทบกองทุนการศึกษา ๑๐๐ ป
สมเด็จ พระมหาธีร ราชเจ า เพื่ อชาวนราธิ ว าส อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีทุน การศึกษาเพีย งพอสําหรับ การสงเสริม
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และการสนับสนุนเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด ๔.๐
ใหเปนคนเกง คนดี มีความรู คูคุณธรรม เพื่อพัฒนาเมืองนราในอนาคตตอไป
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชน
องคกรมูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
๔.๗ นรา...รักสามัคคี (สามัคคี คือ พลัง) : การเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท และความ
จงรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ,ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม ๑๒ ประการ ,สร า งความรั ก ความสามั ค คี ข อง
คนนราธิวาส โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน "รู รัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแกไขปญหาดวยสันติวิธี
การวางตัวเปนกลาง ยึดความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ และยอมรับในความเห็นที่แตกตางที่
อาจเกิดขึ้นไดในสังคมประชาธิปไตย รวมถึง สงเสริมการจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ” โดยการจัดเวทีพบปะ
พู ด คุ ย เยี่ ย มเยี ย นประชาชน ผู นํ า ศาสนา และข า ราชการ ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ เพื่ อ สร า ง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี แ ละเกิ ด ความสามั ค คี ข องประชาชนชาวนราธิ ว าสทุ ก กลุ ม ทุ ก ระดั บ การสร า งสุ ข ด ว ยกี ฬ า
และนันทนาการ อาทิ การออกกําลังกาย การเลนกีฬาพื้นฐาน กีฬามวลชน และกีฬาพื้นบาน สงเสริมการจัดการแขงขัน
กีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศทุกมิติอยางเปนระบบ โดยจะเนนหนักการ
ดําเนินงาน ใน ๓ เรื่อง คือ
(๑) สงเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน : จังหวัดจะสงเสริมการจัด
กิจกรรมที่เปนการสงเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน เชน กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติใน
ตอนเชาทุกวันจันทร กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวันสําคัญของไทย เชน กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย กิจกรรมวันสงกรานต กิจกรรมวันเมาลิด
กิจกรรมวันอาซูรอ เปนตน การเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เชน ทําบุญใสบาตร ฟงธรรมทุกวันพระ วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา เปนตน การจัดกิจกรรมเพื่อใหแสดงความจงรักภักดีในวันสําคัญตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม วันพอ วันจักรี โดยสามารถทําไดโดยปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ทําดีถวาย
ในหลวง ปลูกฝงใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในวิถีชีวิต ฝกใหยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
พระบารมี แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ เปนตน การไปทัศนศึกษาที่แหลงเรียนรูตางๆ การปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม และการรวมกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกลตัว เชน วัด ตลาด
พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน และการเทิดทูนดวยเพลง โดยศึกษาความหมาย
ความสําคัญของสัญลักษณที่แสดงความเปนไทย และปฏิบัติตนไดถูกตอง ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ พระพุทธรูป พระ
บรมฉายาลักษณ เอกลักษณอื่นๆ เชน แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (ที่ตางชาติยกยอง เชน ตมยํากุง
ผัดไทย) ที่มคี วามภาคภูมิใจ และมีสวนรวมที่จะอนุรักษไว ผานเนื้อเพลง และฝกรองเพลงตางๆ เชน เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงความฝนอันสูงสุด เพลงแผนดินของเรา เพลงตนตระกูลไทย เพลงรัก
กันไวเถิด เพลงสยามานุสติ เพลงลอยกระทง เพลงสมตํา เปนตน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชนภาค
ประชาสังคม องคกร มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
/(๒) การนอมนํา...

๙
(๒) การนอมนําแนวทางพระราชทาน "รู รัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแกไขปญหาดวยสันติวิธี :
รูรักสามัคคีนํามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท : จากพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วา "รู รัก สามัคคี” มีความหมายอันยิ่งใหญตอความสงบในบานเมือง หากคนไทยทุก
คนนําพระราชดํารัส "รู รัก สามัคคี” ซึ่งมีคุณคามี ความหมายลึกซึ้ง และสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัยมา
เปนแนวทางปฏิบัติประเทศชาติก็จะเกิดความสงบประชาชนในชาติก็จะมีความปรองดองสมานฉันท นัยสําคัญ ของ
พระราชดํารัส "รู รัก สามัคคี” ประกอบไปดวยคํา ๓ คํา ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องการ ดังนี้
"รู” คือ การที่เราลงมือทําสิ่งใดนั้นจะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา และรูถึงวิธี
แกปญหา
"รัก” คือ ความรักเมื่อเรารูครบถวนกระบวนความแลวจะตองมีความรัก การพิจารณาที่จะเขา
ไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหาใดนั้นคือการสรางฉันทะ
"สามัคคี” คือ การที่จะลงมือปฏิบัติควรคํานึงเสมอวาเราจะทํางานคนเดียวไมไดตองรวมมือ
รวมใจกันเปนองคการเปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
"รู รัก สามัคคี” จะเปนปจจัยที่ทําใหคนในสังคมสามารถกลับมาอยูรวมกันไดอยางสันติ
จากปญหาความขัดแยงของคนไทยตั้งแตในอดีตจนมาถึงปจจุบัน ปญหาพื้นฐานในสังคมไทยคือความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคม อันเปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดความแตกตางทางความคิดจนกลายเปนความขัดแยงในสังคมที่มี
ความรุนแรงขึ้นมาตามลําดับ สิ่งที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวคือการสรางบรรยากาศแหงการปรองดอง
ดวยการเปดพื้นที่ใหทุกฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมมือกันสรางความปรองดองบนพื้นฐานของ
ความจริ ง จั ง และจริ ง ใจ การสร า งความรั ก ความสามั ค คี ข องคนในชาติ โ ดยน อ มนํ า แนวทางพระราชทาน
"รู รัก สามัคคี” เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาของชาติดวยสันติวิธี การวางตัวเปนกลางยึดความถูกตองและ
ผลประโยชนของชาติเปนสําคัญในการสรางความสามัคคีนั้นตองสรางและเกิดจากตนเองเปนประการสําคัญกอนที่
จะเกิดกับผูอื่นและตองยอมรับในความเห็นที่แตกตางที่อาจเกิดขึ้นไดในสังคมประชาธิปไตย
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ทําการปกครองจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชนภาค
ประชาสังคม องคกร มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
(๓) สงเสริมการจัด กิจ กรรม “ศาสนิก สัมพัน ธ” : จั งหวัด จะสงเสริ มการจัด กิจ กรรม
“ศาสนิกสัมพันธ” อยางตอเนื่อง โดยการจัดเวทีพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน ผูนําศาสนา และขาราชการ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและเกิดความสามัคคีของประชาชนชาวนราธิวาส
ทุกกลุมทุกระดับ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ๑. ที่ทําการปกครองจังหวัดนราธิวาส
๒. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
หนวยงานสนับสนุน
: สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม องคกรศาสนา มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
๕. การบริหารราชการ
๕.๑ น อมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึ ง พัฒนา” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและ
ประยุกตเปนหลักสําคัญในการดําเนินงานแกไขปญหา กลาวคือ จะตองมีความ “เขาใจ” พี่นองประชาชน รวมทั้ง
ความเปน อัตลักษณของพื้นที่ “เขาถึง” พี่นองประชาชนทุกระดับ ลงไปตรวจเยี่ยมเยียนสอบถามปญหาและ
บรรเทาความเดื อดร อ นถึ ง หมู บ า น/ชุ ม ชน ตลอดจน “พั ฒ นา” เรีย นรูเ พื่อพั ฒ นาศัก ยภาพหมูบา น/ชุมชนให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนใหมากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
๕.๒ นําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๓ ขอ
มาเปนกรอบในบริหารราชการ (ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ, ระเบิดจากขางใน, แกปญหาที่จุดเล็ก,ทําตามลําดับขั้น,
ภูมิสังคม, องครวม, ไมติดตํารา, ประหยัด เรียบงายไดประโยชนสูงสุด, ทําใหงาย, การมีสวนรวม, ประโยชนสวนรวม,
/บริการ...

๑๐
บริ การรวมที่ จุ ดเดี ย ว, ทรงใช ธรรมชาติ ช วยธรรมชาติ , ใช อ ธรรมปราบอธรรม,ปลูกปา ในใจคน, ขาดทุน คือ กําไร,
การพึ่ งตนเอง, พออยู พอกิ น , เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง, ความชื่อสั ตย สุจ ริต จริ งใจต อกัน , ทํา งานอยางมีความสุข ,
ความเพียร : พระมหาชนก และ รู รัก สามัคคี)
๕.๓ ยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจางทุกโครงการ ตองใหเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน หากดําเนินการไมโปรงใส ตองดําเนินการทางวินัยและทางอาญา
อยางเด็ดขาด
๕.๔ มอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เพือ่ กํากับดูแลพื้นที่อําเภอ
๕.๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย : ยึดหลักความรู ความสามารถ และระบบคุณธรรม รวมถึงการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๕.๖ พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบ ทันสมัย รวดเร็ว ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ นโยบาย แนวทาง และจุดเนนหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส จะเปนกรอบหลักที่ใชในการ
ทํางานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตามโอกาส และความเหมาะสม โดยจะมีการแตงตั้ง
คณะทํางานฯ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน “๗ วาระ นรานาอยู อยางยั่งยืน” ไปสูเปาหมาย ภายใตนโยบายของรัฐบาลที่จะ
“ไมทิ้งใคร ไวขางหลัง” และนําพาจังหวัดไปสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตอไป
--------------------------------------------------------------------------------

