บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน
๒.1 บทวิเคราะห์
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) จังหวัดสตูล
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) ฉบับทบทวน และจัดทา
แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ของจั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และเครือข่ายภาคส่ ว นต่างๆ
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้
๑) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

S๑ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล
และมีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สาคัญ
ของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ
S๒ มี ค วามหลากหลายทางด้ า นวั ฒ นธรรมและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบวิถีชีวิตที่บ่ง
บอกถึ ง ความสงบ ความสมานฉั น ท์ และการเป็ น มิ ต รกั บ
นักท่องเที่ยว
S๓ มี แ หล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ด้ า นอาหารทะเลที่ ส ดสะอาด
ปลอดภัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวฮาลาล
S๔ พื้น ที่ ท างภูมิ ศ าสตร์ ตั้งอยู่ ฝั่ งทะเล และมี เ ส้ น ทาง
เชื่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณา
เขตติ ด ต่ อ กั บ ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งสามารถพั ฒ นาไปสู่ ก าร
เชือ่ มโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง
S๕ มี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ ประชากรมีการประกอบอาชีพ
หลักในภาคการเกษตร
S๖ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เหมาะสมต่อการ
ลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร
S๗ มีป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลที่มีทรัพยากรสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพทั้ งทางบกและทางทะเล และเป็น แหล่ งอาหาร
ทะเลที่มีความสมบูรณ์
S๘ มีต้นทุนที่มี ความเหมาะสมต่อการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงาน
จากแสงอาทิตย์
S๙ เครือข่ายของภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ชุมชนมีความ
สงบสุ ข มี ห ลั ก ยึ ด ทางศาสนาที่ มั่ น คง และอยู่ อ าศั ย อย่ า ง
สมานฉั น ท์ บ นฐานพหุ วั ฒ นธรรม และด้ า นเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม

W1 โครงสร้างพื้นฐาน มีไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
ไม่มีระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ทางราง ทางอากาศ
W2 ภาคธุ ร กิ จ ยั งไม่ ส ามารถรวมกลุ่ ม กั น ได้ อ ย่ า ง
เหนียวแน่น
W3
บุ ค ลากรท่ อ งเที่ ย ว ยั ง ขาดทั ก ษะในด้ า น
ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการบริการ ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวยังไม่กล้าลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวขาดความสนใจความตื่นตัวในการประกอบอาชี พ
ด้านการท่องเที่ยว และตัวแทนของประชาชนที่มีบทบาทใน
การพั ฒ นาด้ านการท่ องเที่ ย วยั งไม่ ใ ห้ ความส าคั ญ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ และหลักสูตรทางการศึกษา
ของพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวไม่มี
คุณภาพ ไม่ดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ารับการศึกษา ทาให้
แรงงานด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันยังเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ
W4 ขาดการสร้างBrandทางการท่องเที่ยว และไม่มี
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเองที่
เข้มแข็ง และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
W5 พื้นที่ทากิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ในเขตอุทยานซึ่งมี
ข้อจากัดในการพัฒนา ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
W6 ขาดนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดดึงดูด
นัก ท่ องเที่ ยว ที่ต้ อ งการสิ่งแปลกใหม่ การบริห ารจัด การ
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพทาให้เกิดปัญหาความ
ทรุดโทรม และปัญหาขยะ รวมทั้งความปลอดภัย
W7 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
W8 การสร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added สินค้าทาง
การเกษตรมีน้อย แรงงานด้านการเกษตรไม่เพียงพอ คนรุ่น
ใหม่หันไปประกอบอาชีพอื่น เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความ
สนใจและตระหนั ก ในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย
กลุ่ ม เกษตรกร รวมกลุ่ ม ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ขาดการเชื่ อ มโยง
เครือข่าย เกษตรส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครองน้อยและบางพื้นที่
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จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

S๑๐ มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สามารถ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทั้ ง ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปมีน้อย สินค้า
นิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขา
ทางการเกษตรมีอายุการเก็บรักษาในระยะเวลาที่จากัด
W9 การขาดการพัฒนาแหล่งการค้า การลงทุน ไม่มี
การตลาดกลางกระจายสิ นค้ า การจัด การพื้ นที่ การค้ า
ชายแดนไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ระบบสิ่ งอ านวยความสะดวกยั ง ไม่
สามารถจูงใจทางการค้าได้อย่างเพียงพอ
W10 ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้าต้นทุน ที่ใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ขาดการวางแผนในระยะยาวในการ
จั ด การปั ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง และภั ย พิ บั ติ ต างๆ และมี
ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การกัดเซาะตลิ่งริมชายฝั่ง แม่น้า ลาคลองต่างๆ
W11 แหล่งกาจัดขยะไม่เพียงพอ เกิดขยะในแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนเมือง
W12 ประชาชนในพื้นที่บางส่วนขาดจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการพั ฒนาพลั ง งานทดแทนเพื่ อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นและ
ชุมชน
W13 คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมลดลง มีปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
W14 ความไม่เข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐิจชุมชน
สถานประกอบการที่รองรับแรงงานมีฝีมือ และทักษะมีน้อย
การเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น ครั ว เรื อ น ประชาชนและหมู่ บ้ า น
ตกเกณฑ์ จปฐมีจานวนมาก
W15 ระบบการสาธาณสุขยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดบริการทางการแพทย์ ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
ประชาชนมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
W16 มีปัญหาเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงวัยแรงงาน
W17 การบังคับใช้กฎหมายไม่ทั่วถึง ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

๒) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

O๑ จังหวัดสตูลมีชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียทั้ง
ทางบกและทางทะเล และเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 ฝ่าย กับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย (IMT_GT)กรอบ
ความร่วมมือกับอาเซียน และมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ ายอิ นโดนีเซี ย -มาเลเซี ย -ไทย(IMT_GT)และการเข้า สู่
ประชาคมเขตเศรษฐกิ จอาเซีย น(AEC)ที่อ านวยต่อ การค้ า
ชายแดนและการค้าผ่านแดนตลอดทั้งการท่องเที่ยว

T๑ สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
T๒ สถานการณ์ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐในการ
ใช้กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว และการปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ ไม่ เป็น ไปตามแนวทางการพั ฒนาด้ านการ
ท่องเที่ยว (สวนทาง)
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โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

O๒ นโยบายรั ฐ บาลเอื้ อ อ านวยให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น เห็นศักยภาพการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
ห้ามพลาด การทาให้ประเทศไทยเป็น 4.0 และจังหวัดสตูล
เป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
กั บ จั งหวั ด กลุ่ ม อั น ดามั น ตามพรบ . นโยบายการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งชาติ พ .ศ .2551 จังหวัดสตูลได้รับการพิจารณาในหาร
ประเมินเพื่อยกระดับด้วยการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับ
โลกจาก UNESCO
เป็นโอกาสต่อการสร้างกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก
O๓ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาค
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก), เกษตรแปลงใหญ่, การแบ่งเขต
พื้นที่ตามแผนที่(Zoning by area map) เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน จึ ง เป็ น โอกาสในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสิ นค้ า เกษตร รวมถึงการพัฒ นาเกษตรกรให้ เป็ น
เกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer)
O๔ นโยบายภาครั ฐ สนั บสนุนให้มี กองทุน สนับ สนุ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs)มากขึ้นและภาค
เกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
O๕ นโยบายของรั ฐส่ งเสริ มการผลิ ตอาหารปลอดภั ย
และผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ใส่ ใ จสุ ข ภาพมากขึ้ น ท าให้ ค วาม
ต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น
O๖ รั ฐ บ า ล ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การป้องกันการบุกรุกป่า
และการฟง้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล
ให้ความสาคัญการบริหารจัดการน้า การสร้างแหล่งกักเก็บน้า
O๗ จากกระแสการตื่ น ตั ว ด้ า นวิ ก ฤติ พ ลั งงาน ท าให้
ประชาชนเกิด ความตื่ นตั วในการประหยั ดพลั งงาน การใช้
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
จากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน
O๘ นโยบายรั ฐ บาลให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า น
สังคม ทาให้มีเครือข่ายทางภาครัฐ เอกชนและภาคประชา
สังคมที่เข้มแข็ง
O๙ มีนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญด้านการศึกษา/
เพื่อการมีงานทา การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เป็น
โอกาสในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ก่ ป ระชาชนที่ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัย
O๑๐ กระแสการส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกาย การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด

T๓ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศและ
สภาพแวดล้ อ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรด้ า นการ
ท่องเที่ ยว เช่ น การกัด เซาะของชายฝั่ง ปะการังฟอกขาว
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
T๔ ปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้น
ของขยะจากนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสานึก
T๕ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ไม่
เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
T๖ ภัยคุกคามทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการกีดกันทางการค้า
ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิต ราคาสินค้าเกษตร การส่งออกสินค้าเกษตร และต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
T๗ การทาประมงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขทาง
กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ทาให้พื้นที่ในการทาประมงลดลง
T๘ ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกส่งผลต่อการ
เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัด
T๙ มีการผลิตสื่อที่ไม่เหมาะสมในสังคมมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
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โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

O๑๑ การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับกลุ่มจังหวัด การ
พัฒนาที่ต่อเนื่องกับหาดใหญ่ และการเชื่อมต่อการพัฒนาทาง
ทะเลร่วมกับจังหวัดตรัง
O๑๒ การเติ บ โต และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถน ามาใช้ใ นการพัฒ นาการบริ ก ารของ
จังหวัด

3) การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS MATRIX)
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในรูปความสัมพันธ์แบบตารางไขว้ (TOWS Matrix) เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อวางทิศ ทางยุทธศาสตร์จังหวัด และการวิเ คราะห์ TOWS matrix เป็น การวิเ คราะห์เ ชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้ าหมายเพื่อกาหนดกลยุทธ์การพัฒนา (Strategy) ดาเนินการหลังจากการวิเคราะห์ศักยภาพ
การพัฒนาโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้อจากัดแล้ว ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาประเภท
ต่างๆ เกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยศักยภาพ 4 ชุดปัจจัย ได้ แก่ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
(S+O) จุดแข็งกับข้อจากัด (S+T) จุดอ่อนกับโอกาส (W+O) และจุดอ่อนกับข้อจากัด (W+T) ซึ่งผลผลิตของ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละคูป่ ัจจัย คือ กลยุทธ์ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO- Strategy)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)

1) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยาน
ธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต ให้วัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ความเป็นอยู่ของชุมชน
2) พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถจัดการ
การท่องเที่ยวของตนเองจนมีขีดความสามารถแข่งขันใน
ตลาดการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
3) สร้างคุณค่า มูลค่า จากมาตรฐานอุทยานธรณีโลก
ให้ได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาจังหวัด อย่างสมดุล
4) สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่ง
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
เพื่อพึ่งตนเอง
5) สร้างเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ผสมผสาน
เทคโนโลยีใ ห้ เกิ ด นวัต กรรมด้ านการท่ อ งเที่ ย วสู่ ต ลาดการ
ท่องเที่ยว 4.0
2) พัฒ นาระบบบริห ารจั ด การด้ านการท่ องเที่ย วใน
ด้านอุปทานให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และเป็นเมือง
ต้องห้ามพลาด
3) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว (route) ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับระบบลอจิสติกส์และตลาดการท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรให้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
5) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแปรรูปและการค้า เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนให้ได้มาตรฐาน และได้รับ
มาตรฐานฮาลาล
6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่
การค้าชายแดนทุกช่องทางให้มีความพร้อมและการบริการที่
ทันสมัยและมาตรฐาน
7) เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมปิ ัญญา สู่การสร้าง Brandการค้าที่
สามารถแข่งขันได้
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO- Strategy)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)
8) บริหารและจัดการแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค/
บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
และยั่งยืน
9) รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความเป็นธรรมชาติที่
บริสุทธิ์พร้อมสร้างเมืองสตูลให้สะอาดสิ่งแวดล้อมดี
บนพื้นฐานจากชุมชนหมู่บ้าน/
10) พัฒนาบริการทางการแพทย์ ส่งเสริม สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และภูมิปญ
ั ญาแพทย์แผนไทย
11) พัฒนา และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริม
การมีงานทา และเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เพื่อการ
พึ่งตนเองทางรายได้ที่มั่นคงและยัง่ ยืน
12) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
การเรียนรู้ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงทุกระดับ
13) ยกระดับมาตรฐานบริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย
เพิ่มคุณภาพการบริการตามบริบทของพื้นที่ที่ให้ประชาชน
พึงพอใจ

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST - Strategy)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT - Strategy)

1) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ
1) ปฏิรูประบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจาก
และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเกษตรกร สร้างฐานการเกษตร
ผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการมี
อุตสาหกรรม ให้้เข้มแข็ง แขง่ ขันได้
ส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
2) สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชนและพื้นที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
ให้เข้มแข็ง
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง
4) ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความอบอุ่น
และความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวและความ
ผาสุกในชุมชน
5) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม ร่วม
จัดสวัสดิการทางสังคมให้ชุมชน หมู่บ้านพึ่งตนเองทาง
สวัสดิการ
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มุ่งขจัด
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยคุกคามด้วยกลไกทางกฎหมาย
หลักธรรมทางศาสนา และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ อุ ท ยานธรณี โ ลก เศรษฐกิ จ มั่ น คง สั ง คมน่ า อยู่ สั น ติ สุ ข ยั่ ง ยื น ประตู สู่
อาเซียน”
- นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
1. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเ วศ หมายถึง การพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิ ดชอบในแหล่ ง
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ย วมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ป ระกอบการ สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ระดั บ สากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
2. อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสาเร็จในการจัดการพื้นที่ที่
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนาทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดัน
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่าง
มั่นคง ประชาชนเกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร และร่วมผลักดันเป็นอุทยานธรณี
ระดับโลก (Global Geopark)
3. เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้า
ชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพิ่มค่ารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจใน
อนาคต สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ สังคมสันติสุข
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
5. ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ สตูล จะเป็นอีกช่องทางที่ส าคัญของไทยสู่กลุ่ มประเทศเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางนี้มี
ศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์
ด้านต่างๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศ
ไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญ
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2.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ความสาเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนา

เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มี
การขยายตั ว เป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิ เ ว ศ ชั้ น น า ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมมีสัน ติ
สุ ข และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง
ยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ต่ อ ปี ข อ ง มู ล ค่ า
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด (GPP)
2. ระดั บ ความสุ ข
เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ค น ใ น
ครั ว เรื อ นเพิ่ ม ขึ้ น
(คะแนนเต็ม 10)

ปี 58 (31,335 ลบ.)
ร้อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 2ปี = 1.26

3. อั ต ราของขยะ
ตกค้างสะสมลดลง
(ในสถานที่ ก าจั ด
ข ย ะ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ)

ปี 59 =
18,449 ลบ.
ปี 60 =
19,156 ลบ.

ปี 59 (8.23
คะแนน)
เฉลี่ย 4 ปี (8.14)
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ (0.09)

(Target)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

1

1.5

2

2.5

(31,648)

(32,123)

(32,766)

(33,538)

0.1

0.1

0.1

0.1

(8.33)

(8.43)

(8.53)

(8.63)

10,000

6,000

3,000

0

2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน
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เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

1.75

0.1

4,750

2.6 ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา และ Value Chain แต่ละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
ตัวชี้วัด
ผลงานที่ผ่านมา
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
(Baseline)
เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน
๑. สร้างมูลค่าจากการ
๑.แหล่งท่องเที่ยวเชิง ปี ๕๙ (๘ แหล่ง)
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มี
นิเวศรวมทั้งแหล่ง
เฉลีย่ ๒ ปี (๗.๕)
คุณภาพให้เติบโตเป็นเมือง ท่องเที่ยวทาง
น่าอยู่ น่าเที่ยว สร้าง
ธรณีวิทยาได้รบั พัฒนา
รายได้ให้กับชุมชนและ
สู่มาตรฐานการ
จังหวัด
ท่องเที่ยวไทยและ
มาตรฐานสากล

๒. สินค้าที่สาคัญของ
จังหวัดได้รับการ
พัฒนาการผลิตที่มีคณ
ุ ค่า
และมูลค่าเพิม่

ค่าเป้าหมาย
(Target)
เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

๕

๖

๗

๘

8

๒.๕

๒.๗๕

๓.๐๐

๓.๒๕

๒.๘๗

(๗,๘๒๒)

(๘,๐๓๗)

(๘,๒๗๘)

(๘,๕๔๗)

ปี ๕๙
(๘,๔๘๐ ลบ.)
ร้อยละการขยายตัว
เฉลี่ย ๓ ปี (๐.๐๐)
(หมายเหตุ: ปริมาณ
สินค้าสัตว์น้าลดลง
เนื่องจากผลกระทบ
จากการบังคับใช้
กฎหมาย IUU)

๒

๒.๒๕

๒.๕๐

๒.๗๕

๒.๓๗

๔.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปี ๖๐ (๘๗๔ ลบ)
มู ล ค่ า การจ าหน่ า ย
ร้อยละการ
สินค้า OTOP
ขยายตัวเฉลี่ย ๒
ปี (๑๕.๐)
๕. ร้อยละของผลผลิต
ปี ๕๙
(ปาล์มน้ามัน)
(๒,๔๒๐
ที่เพิ่มขึ้น
กิโลกรัม/ไร่)
(ผลการดาเนินการ
ร้อยละเฉลีย่ การ
ตามแนวทางการ
เพิ่มขึ้น ๒ ปี
ส่งเสริมการเกษตร
(๑๐.๒๕)
แปลงใหญ่)

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

(๙๖๑)

(๑,๐๕๗)

(๑,๑๖๓)

(๑,๒๗๙)

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวขยายตัวร้อย
ละที่เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ
(หมายเหตุ: สินค้า
สาคัญ ปาล์ม, ยาง,
ผลผลิตด้านการ
ประมงพาณิชย์)

ปี ๕๙ มีรายได้
๗,๖๓๑ ล้านบาท
ร้อยละการขยายตัว
เฉลี่ย ๓ ปี (๘.๒)
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2561-2564

๑๕

ตัวชี้วัด
ผลงานที่ผ่านมา
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
(Baseline)
เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน
๓. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของ ๖.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปี ๖๐ (๓๒๗ ลบ)
การค้าชายแดน
มูลค่าการค้าชายแดน ร้อยละเฉลีย่ การ
ขยายตัว ๓ ปี
(๑๘.๖)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

๑๐

๑๒.๕

๑๕

๑๗.๕

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 9 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูป สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
7. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
8. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่
รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน
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เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๓.๕

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
ต้นทาง
- เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเส้นทางท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว
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กลางทาง
- พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา จนมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่
ตลาดการท่องเที่ยว
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตกรและสถาบัน
เกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถ
แข่งขันได้
- พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้
เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีใน
การแปรรูป สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้า
ชายแดนให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน

ปลายทาง
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็น
ที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
- ประชาสัมพันธ์
- การค้า การตลาดดิจิตัล
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล
อย่างสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณี
สตูล ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน
สนับสนุนการสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง
๓.มีระบบการจัดการขยะ
ที่ได้มาตราฐาน ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการอย่างเป็นระบบ
ประชาชนตระหนักและมี
ระเบียบวินยั ในการ
จัดการขยะทุก
กระบวนการ
๔. มี ร ะบบการบริ ห าร
จั ด การความเสี่ ย งของ
ปั ญ ห า ภั ย พิ บั ติ ร ะ ดั บ
จั ง หวั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถลดปัญหาการเกิด
ภัยได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

๑.จานวนพื้นที่ป่าที่
ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี
(ไร่)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
25612564

ปี ๕๙ (๘๕ ไร่)
เฉลี่ย ๒ ปี (๑๐๙.๕
ไร่)

๑๔๐

๑๔๕

๑๕๐

๑๕๕

๑๔๗.๕

๒.ร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ปี ๖๐ (๑๒๐ แหล่ง)
ของแหล่ งน้ าขนาดเล็ ก ร้อยละการขยายตัว
เพื่อการอุปโภค,บริโภค เฉลี่ย ๒ ปี (๗.๕)
และพื้นที่เกษตรกรรม

๕
(๑๒๖)

๖
๗
(๑๓๔) (๑๔๓)

๘
(๑๕๔)

๖.๕

๓. จานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔.จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีการจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีมาตรฐานจน
สามารถลดปัญหาขยะ
ได้เพิ่มขึ้น (แห่ง)

ปี ๖๐ (๔๒ แห่ง)

๔๙

๕๖

๖๓

๗๐

70

ปี ๖๐ (๑๓ แห่ง)
เฉลี่ย ๒ ปี (๑๐
แห่ง)

๑๔

๒๑

๒๘

๓๕

๓๕

๕ ร้อยละการลดลงของ
การชดเชยค่าความ
เสียหายจากภัยพิบัติ

ปี ๕๙
(๒๙๙,๕๙๔ บาท)
ร้อยละการลดลง
เฉลี่ย ๓ ปี (๘.๑๓)

๑.๒๕

๒.๕

๒.๗๕

๕.๐๐

๓.๑

๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายด้าน
สาธารณภัย

ปี ๖๐
(๑๘ หมู่บ้าน)
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย ๓ ปี
(๖.๓๓)

๖

๖

๖

๖

๖

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
1. สร้ างความรู้ ความตระหนั กและจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและพัฒนาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
4. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
5. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน

187
188

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

- การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าดิบ แหล่งน้า
ต้นทุน (เขื่อน ฝาย)

- พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
จากผลกระทบของโลกร้ อ นและภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ

- สร้างความรู้ ความตระหนั ก และจิ ต ส านึ ก ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และอุ ท ยานธรณี ส ตู ล แก่ ป ระชาชน ชุ ม ชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็น
ระบบทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว ด้วยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
- สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่ง
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน
1 . ป ร ะ ช า ช น มี ๑. ร้อยละของโรงพยาบาล
สุขภาพดีและเข้าถึง ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ ตามมาตรฐาน (HA)
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพ

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ปี ๖๐ (๖ แห่ง)
ร้อยละเฉลีย่ ๓ ปี
(๘๕.๐๐)

๘๕

๑๐๐

ปี ๖๐
(ร้อยละ ๑๙.๑๑)
ร้อยละเฉลีย่
๓ ปี (๑๘.๙๙)

๑๙

ผู้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
๓. ร้อยละของผู้เข้าสู่ความ
ปี ๖๐
(ร้อยละ ๑๙.๕๐)
คุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ร้อยละเฉลีย่ ๓ ปี
ประกันสังคม ต่อกาลัง
(๑๙.๓๐)
แรงงานทั้งหมด
๔. ร้อยละของค่าเฉลี่ ย
ปี ๕๙
ป.๖
(๔๑.๑๗
คะแนน)
คะแนน O-NET ป.๖/
ม.๓ (๓๓.๑๘คะแนน)
ม. ๓ เพิ่มขึ้น
ร้อยละการขยายตัว
๑ ปี
๕๙/๕๘ ป.๖ = -๓.๔
๕๙/๕๘ ม.๓ = -๑.๓
๕.ร้อยละของผูด้ ้อยโอกาส
ปี ๖๐
ทางสังคมทีไ่ ด้รับการดูแล
(๕๖,๘๗๒ ราย)
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่าง
ร้อยละเฉลีย่ ๔ ปี
ต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิต
(๘๓.๘๖)
ที่ดีขึ้น

๒. เป็นสังคมแห่งการ
เรี ย นรู้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า ง
ยั่งยืน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๖. ร้อยละของชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมายที่ผา่ น
เกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
(Target)

ปี ๖๐
(๗ ชช./มบ.)
ร้อยละเฉลีย่ ๔ ปี
(๑๐๐)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๐๐ ๑๐๐

๙๖.๒๕

๒๐

๒๑

๒๒

20.๕

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๑.๕

๓

๓.๕

๔.๐

๔.๕

๓.๗๕

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๑.๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ผลงานที่ผ่านมา
ความสาเร็จตาม
(Baseline)
เป้าหมายการพัฒนา/
พ.ศ.
2561
ตัวชี้วัดของแผนงาน
๗. ร้อยละของคดีที่รัฐเป็น
ปี ๕๙
๑๐
ผู้เสียหาย มีผลการจับกุม
(คดี ๓,๗๖๒) (๔,๑๓๘)
เพิ่มขึ้น

๓. ปัญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและภัย
คุกคามลดลงอย่าง
๘. ร้ อ ยละของจ านวน
ปี ๒/๖๐
ต่อเนื่อง สังคมอยู่
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนปลอดยา (๑๓๐ หมู่บ้าน/
ร่วมกันอย่างสันติสุข
เสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อ
ชุมชน)
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด
ร้อยละเฉลีย่ ๓
ปี (๕๘.๘๔)

๑๕

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

๑๑

๑๒

๑๓

(๔,๒๑๗)

(๔,๒๖๘)

(๔,๓๑๗)

๒๐

๒๕

๓๐

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๑.๕

๒๒.๕

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 9 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
2. พัฒ นาบริ การทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่ งเสริมและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสาคัญของภาวะสุขภาพที่ดี
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทางด้ า นสั ง คม จิ ต อาสาและองค์ ก รสาธารณประโยชน์
ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
4. ส่งเสริมการมีงานทา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วย
ตนเอง
7. ปกป้องสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
8. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่
9. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

- สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สุขภาวะและ
สุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุก
ประเภท ทุกระดับ สูก่ ารเรียนรู้ของประชาชนให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

- ส่งเสริม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้าน
สังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้
เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

- การพัฒนาและสร้างความเข้มเข็งให้แก่
สถาบันครอบครัว

- ส่ ง เสริ ม การมี ง านท า ยกระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ
แรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

- ส่งเสริมความอบอุ่น และความสัมพันธ์ที่ดี
ของสมาชิ ก ในครอบครั ว และความผาสุ ก ใน
ชุมชน

- พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสาคัญของ
ภาวะสุขภาพที่ดี

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุ มชน ให้มีความเข้มแข็ ง
ด้วยตนเอง

- คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และสุ ข ภาวะของผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และ
ผู้ด้อยโอกาส

- พัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า และน้าประปา)

- ปกป้องสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา
ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ
ของรัฐตามบริบทของพื้นที่
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แผนที่ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่างๆ กับแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

 พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๕๑

165

สภาพแวดล้อม
ความเปลีย่ นแปลง

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒











การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความมั่นคง
การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิ าค








ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล (การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน)















สถานการณ์ด้านการเมือง
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์ด้านสังคม
สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยภายในจังหวัด

มั่นคง
ความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาศักยภาพคน
ยากจน/ลดความเหลื่อมล้า
การจัดการน้า/คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมสันติสุข
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แผนที่ยุทธศาสตร์
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน
พันธกิจ (Mission)

พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้
เกษตรกร โดยพัฒ นาองค์ความรู้
นวั ต กรรม ส่ ง เสริ ม การเกษตร
รูปแบบกลุ่มและพัฒนาระบบการ
ผลิ ต และการเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า
เกษตร

ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการ
สุ ข ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาให้ มี คุณ ภาพ ส่ ง เสริม อาชี พ
และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
โอกาสในการเข้ า ถึ ง การคุ้ ม ครองทาง
สังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน พร้อม
ทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าชายแดน
ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน

พัฒนากลไกการบริหารจัด การ
และการบริ ก ารภาครั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และมีความ
ทันสมัย

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียน

เป้าหมาย
๑. สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพให้
เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
จังหวัด
๒. สินค้าที่สาคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มี
คุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
๓. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยัง่ ยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมสันติสุข

เป้าหมาย

เป้าหมาย
๑. ประชาชนมีสุขภาพดี และเข้าถึงสวัสดิของรัฐอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
๒.เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๑. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานธรณีสตูล
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริ มเศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
ตนเอง
๓.มีร ะบบการจัด การขยะที่ไ ด้มาตราฐาน ทุ กภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ประชาชนตระหนักและมีระเบียบวินัยในการจัดการขยะ
ทุกกระบวนการ
๔. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัญหาภั ยพิบัติระดับจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาการเกิดภัยได้อย่างต่อเนื่อง
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