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1

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
********************
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จั งหวัด สตูล ได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี ของจังหวัดสตู ล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 17 โครงการ งบประมาณรวม 188,724,100 บาท มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จำนวน 188,460,511.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 (เบิกจ่าย+กันเงิน) และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ

วงเงินจัดสรร

188,724,100

128,941,454.10

68.32

1. งบลงทุน

166,080,222

109,648,101

66.02

2. งบดำเนินงาน (รวมงบรายจ่ายอื่น)

22,643,878

19,291,566

85.19

รวม จำนวน 128,941,454.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.32
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

2. การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1) ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดทุกเดือน และจังหวัดสรุปเสนอผู้บริหารของจังหวัด
(2) จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยทุกเดือน
(3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสตูล
โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเป็นเลขานุการร่วมกับคลังจังหวัดสตูล เพื่อกำกับดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน โดยมีคณะทำงานลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้า ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
(4) จังหวัดจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ( BB EvMIS)
ของสำนักงบประมาณทุกไตรมาส

2
(5) จังหวัดโดยส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
รายงานข้อมูล ในระบบติดตามและประเมินผลแห่ งชาติ (eMENSCR) ตามแนวทางที่สำนักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ก ำหนด และมี ห นั ง สื อ รั บ รองการอนุ มั ติ ข้ อ มู ล จากจั ง หวั ด รายงานไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย
3 เอกสารประกอบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
(1) บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(2) รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล
(3) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(5) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (แบบ สงป. 301 และ แบบ สงป.302)
(6) เอกสารรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสตูล

3

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17
โครงการ 2 รายการ งบประมาณรวม 188,724,100 บาท ดังนี้
- งบดำเนินงาน จำนวน 11 โครงการ 2 รายการ งบประมาณ 22,643,878 บาท
- งบลงทุน
จำนวน 6 โครงการ
งบประมาณ 166,080,222 บาท
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต
(Intensive Farm)
(1) กิ จ กรรมการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
โคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)
(2) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อ
แบบประณีต (Intensive Farm)

3

(3) กิ จ กรรมการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มีรายได้
น้อย
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและปลา
กะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
(1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน
(2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4

กิจกรรมการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนว
พระราชดำริ กิจกรรมย่อยดังนี้
- กิจกรรมย่อยที่ 1อบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการและทักษะทางการ
เกษตร
- กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาล ที่ 9 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
- กิจกรรมย่อยที่ 3 การขยายผลการถ่ายทอดความรู้สู่
การปฏิบัติดา้ นการเกษตรในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

2

(1) กิจกรรมการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
(2) กิจกรรมการจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
659,700 สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสตูล
182,300
182,300
295,100
257,070 สำนักงานประมงจังหวัด
สตูล
169,290
87,780
894,400 สำนักงานเกษตร
จังหวัดสตูล
894,400
93,200
101,200
700,000
1,242,400 สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล
629,000
163,000

4
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(3) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มอาสาสมัคร
(4) กิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5

6

7

8

9

โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ
ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล
ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E : Commerce
(2) กิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(1) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์
(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับและกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขตตัวเมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองจังหวัดสตูล
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
ให้ได้มาตรฐาน
(1) กิจกรรมพัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตราแก้ไขรายการเป็น ต่อสร้างศูนย์บริการลอยน้ำ ขนาด
4.53x14.05 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (63.34 ตารางเมตร)
(2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทางถนน
(1) กิจกรรมติดตั้ งไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟสัญ ญาณจราจร สายสต.
4020 แยก ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จำนวน 1 แห่ง
(2) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.
6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย
สต.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู
จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง

10 โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark)

งบประมาณ
(บาท)
403,800

หน่วยงานรับผิดชอบ

46,600
4,894,400 สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสตูล
3,888,200

1,006,200
767,720 วิทยาลัยชุมชนสตูล
339,346
428,374
325,200 สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล
325,200
26,254,018 อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา
18,401,818

7,852,200
39,991,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
19,995,000
19,996,000

55,587,304 แขวงทางหลวงสตูล

5
ที่

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
404 ตอนบ้ านนา - ละงู อำเภอทุ่งหว้า จั งหวัด สตูล ระหว่าง กม.
60+906 - กม.63+991 ระยะทาง 3.085 กิโลเมตร และระหว่าง
กม.64+747 - กม.66+000 ระยะทาง 1.253 กิ โ ลเมตร รวม
ระยะทาง 4.338 กิโลเมตร

งบประมาณ
(บาท)
19,280,964

(2) กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
406 ตอนศาลากั น ตง - ตำมะลั ง อำเภอเมื อ งสตู ล จั ง หวั ด สตู ล
ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง 1.726 กิโลเมตร
และระหว่ า ง กม.94+790 - กม.99+890 ระยะทาง 5.100
กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00เมตร

28,750,275

(3) กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
404 ต อน ค วบ คุ ม 0202 ต อน ล ะงู – ฉ ลุ ง ระห ว่ า ง ก ม .
109+665 – กม.110+505 ระยะทาง 0.840 กิโลเมตร
11 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

7,556,065

(1) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต. 3028 แยกทางหลวง
หมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลุ่ม อำเภอละงู, ทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง
(2) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตสาย สต. 3014 แยก
ทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละ
งู,ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง
12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
(1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยาน
ธรณีโลกถ้ำภูผาเพชร
(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยาน
ธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง
(3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยาน
ธรณีโลกน้ำตกธารปลิว
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่

32,480,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
19,990,000

12,490,000

11,385,000 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
1,528,373.15 บรรทัด
------"------4,888,314.14
------"------4,968,312.71
2,715,052 ศอ.ปส.จว.สตูล

(1) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,063,392

(2) กิจกรรมด้าน TO BE NUMBER ONE

1,651,660

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

6
(บาท)
14 โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
15 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)
(1) กิจกรรมชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณี
โลก ประจำปี พ.ศ. 2564
(2) กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
(3) กิจกรรมการรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล
16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จังหวัดสตูล
(1) กิจกรรมแปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกสายพันธุ์ทผี่ ่านการตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์

420,000 สำนักงานจังหวัดสตูล
420,000
138,513 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
53,000
9,540
75,973
993,000 สำนักงานจังหวัดสตูล
185,000

(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอาน
และเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล

379,100

(3) กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

288,500

(4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่ยพืชป่าชายเลนในเขต
ตำบลละงู อำเภอละงู
กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกใน
เขตตำบลวังประจัน
17 โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

38,800

กิจกรรมฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 6 รุ่น

101,600
273,700 สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สตูล
273,700

หมายเหตุ : รายการถอนคืนค่าปรับโครงการพัฒนาเมืองสตูล

1,445,623

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000

รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 2 รายการ

188,724,100

7
รายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล

8
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9

10

11

12
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

13

14
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แบบ สงป. 301 และ แบบ สงป.302)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
การรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

32

33

34

35

36

37
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

eMENSCR โครงการทั้งหมด
_created_by

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดาเนินงาน

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

mots9102571

สต 02.57-63-0001

พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวฒ
ั นธรรมด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม

14 กันยายน 2020 เวลา 11:53

moph0032911

สต 0032-63-0002

โครงการคนสตูลสุขภาพดีดว้ ยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

23 กันยายน 2020 เวลา 16:42

moph0032911

สต 0032-63-0001

อาหารปลอดภัยและปลอดโรค เพือ่ ส่งเสริมการเชื่มมั่ นของนักท่องเที่ยวและ 23 กันยายน 2020 เวลา 16:44
ประชาชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

moi0019911

สต 0019-63-0001

โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ หมู่ บ้าน
OTOP Village จังหวัดสตูล

23 กันยายน 2020 เวลา 16:31

moi0017581

สต 0017-63-0010

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

16 เมษายน 2020 เวลา 15:52

moi0017581

สต 0017-63-0009

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรณีวทิ ยา

23 กันยายน 2020 เวลา 16:17

moi0017581

สต 0017-63-0008

โครงการสตูลสันติสขุ

14 กันยายน 2020 เวลา 14:43

moi0017581

สต 0017-63-0006

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานข้าม
กาลเวลา

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:05

moi0017581

สต 0017-63-0005

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

14 ตุลาคม 2020 เวลา 14:21

moi0017581

สต 0017-63-0004

สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

16 เมษายน 2020 เวลา 15:56

moi0017581

สต 0017-63-0003

โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล

14 กันยายน 2020 เวลา 14:40

moi0017581

สต 0017-63-0002

เพิม่ ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และอุทยานธรณีโลก

14 กันยายน 2020 เวลา 14:44

moi0017581

สต 0017-63-0001

ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมกษัตริย์

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 11:54

moac0007911

สต 0007-63-0001

โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งแบบพัฒนา (การเลี้ยงปูทะเลใน 23 กันยายน 2020 เวลา 14:18
บ่อดินและการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน)

mot0703581

คค 0703.58-63-0003 ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย (Satun UNESCO
Global Geopark)

mot0703581

คค 0703.58-63-0002 โครงการพัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพือ่ 16 เมษายน 2020 เวลา 15:22
ยกระดับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว

mot061101

คค 06110-63-0003

ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Global
Geopark)

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:31

mot061101

คค 06110-63-0002

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพือ่ ยกระดับการท่องเที่ยวธรณีโลก

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:35

mot061101

คค 06110-63-0001

ปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

16 เมษายน 2020 เวลา 15:37

16 เมษายน 2020 เวลา 15:24

38

39

40

41

42

43
แบบรับรองฯ

แบบรับรองการอนุมัตขิ ้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด....สตูล....................
วันที่ ....19 ตุลาคม 2564...
(6) แผนการดาเนินงาน
(1)
(2)
ที่ เลขที่โครงการในระบบ
1 สต 0008-64-0001

2 สต 0007-64-0001

(3)
ชื่อ โครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม

(5)
หน่วยดาเนินการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)

659,700 สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแบบประณีต
(Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อแบบประณีต
(Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไก่พนื้ เมืองและเป็ดเทศ
เพือ่ เป็นอาชีพเสริมให้กบั เกษตรกรที่มีรายได้น้อย
โครงการส่งเสริมการเลี้ ยงสัตว์นาชายฝั
้
่ง (ปลากะพงขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนา
ในบ่อดิน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน

182,300 สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน
3 สต 0017-64-0003

(4)
วงเงินงบประมาณ

182,300

------"------

295,100

------"------

258,600 สานักงานประมงจังหวัดสตูล

กิจกรรม การขยายผลโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริ

894,400 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

4 สต 0017-64-0006

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ได้มาตรฐาน

26,346,400 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

5 สต 02.57-64-0001

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะเภตรา
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

18,434,400
7,912,000
3,697,300 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

6 สต.02-57-64-0002

1,500,000
1,383,900 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

7 สต.0019-64-0001

กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยาน
ธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E :

Commerce
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
8 คค 0703.58-64-0001 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน
กิจกรรมที่ 1 ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4020 แยก ทล.
4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง
กิจกรรมที่ 2 ติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ด
ลูก – บ้านบุโบย อาเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย สต.5030 เขตเทศบาลตาบลกาแพง
9 คค 06110-64-0001

– บ้านสนกลาง อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง
โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนบ้านนา
- ละงู อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.62+200 - กม.66+500 ระยะทาง

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

522,000
1,190,200

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์
ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

4 รายงานในระบบ

485,100

กิจกรรมที่ 4 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2021

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพือ่ การท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 3 การจัดการธุรกิจฮาลาลสาหรับสถานประกอบการ

3

91,200
894,400 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ประจาปี 2564
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ

2

167,400

โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมที่ 1 วิ่งย้อนรอยประวัตศิ าสตร์ตะรุเตา

(ไตรมาส)
1

(7)
สถานะการ

638,000 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
74,200 วิทยาลัยชุมชนสตูล
163,000 สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสตูล
58,300 วิทยาลัยชุมชนสตูล
403,800 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
46,600 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
4,131,500 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

P

3,398,200

733,300
40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

20,000,000
20,000,000

50,000,000 แขวงทางหลวงสตูล
20,000,000

4.300 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00 เมตร
กิจกรรมที่ 2 ปรับปปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอลฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน
ศาลากันตง - ตามะลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700

30,000,000

ระยะทาง 1.726 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 10.00 เมตร และระหว่าง กม.94+790
- กม.99+890 ระยะทาง 5.040 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 10.00 เมตร
10 คค 0703.58-64-0002 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว

32,500,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต. 3028 แยกทางหลวงหมายเลข 416
(กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลุ่ม อาเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง

20,000,000

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย สต. 3014 แยกทางหลวงหมายเลข
416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้าเจ็ดคต อาเภอละงู, ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล

12,500,000

ปริมาณงาน 1 แห่ง
11 สต 0017-64-0005

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศกึ ษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกถ้าภูผาเพชร

12 สต 0017-64-0010

11,385,200 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสตูล
1,528,400 เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศกึ ษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้าตกธาร
ปลิว
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศกึ ษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้าตกวัง
สายทอง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล

4,888,400

------"-------

4,968,400

------"-------

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพือ่ การท่องเที่ยว

864,600 วิทยาลัยชุมชนสตูล
1,607,400 1. วิทยาลัยชุมชนสตูล
2. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

2,472,000 วิทยาลัยชุมชนสตูล

จังหวัดสตูล
3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สตูล
13 สต 0017-64-0001

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4,052,800 ศอ.ปส.จว.สตูล

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

1,250,600 1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สตูล
2. ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
3. อาเภอ (7 อาเภอ)

กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE
14 สต 0017-64-0007

15 สต 0017-64-0002

2,802,200 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

920,000 สานักงานจังหวัดสตูล

กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

920,000

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

754,100 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสตูล

(8)
คาชี้แจงของจังหวัด/
กลุม่ จังหวัด

(9)

(10)

ความเห็นผูต้ รวจสอบ

สถานะการแก้ไขตามข้อ (9)
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13 สต 0017-64-0001

โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4,052,800 ศอ.ปส.จว.สตูล

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

1,250,600 1. สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สตูล

P

P

P

P

P

P

P

P

2. ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
3. อาเภอ (7 อาเภอ)
กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE
14 สต 0017-64-0007

15 สต 0017-64-0002

โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

920,000 สานักงานจังหวัดสตูล

กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

920,000

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

754,100 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจาปี
พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
16 สต 0017-64-0008

91,300
609,800
994,500 สานักงานจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์
ที่ผา่ นการตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้าจืด
ู พันธุ์ จังหวัดสตูล
ใกล้สญ

ั นาที่ดนิ สตูล
185,000 สถานีพฒ

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

290,000 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุ นไพรปลาไหลเผือกในเขตตาบลวัง
ประจัน
สต 0017-64-0004 โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ
กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมื อภัยพิบัติ จานวน 6 รุ่น
สต 0017-64-0009

53,000

กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเมิ นอุทยานธรณีโลกสตูล
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตน้ รุ่ยพืชป่าชายเลนในเขตตาบลละงู อาเภอละงู

17

2,802,200 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

รวม

379,100 ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

38,800 วิทยาลัยชุมชนสตูล
101,600 --------"--------273,700 สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธาณภัยจังหวัดสตูล
273,700
8,000,000 สานักงานจังหวัดสตูล
188,724,100

P

P
อุทัยกาญจน์
-

ลง ือ
นส อ ัยกา น ง กร ่าง
ตา น่ง พนักงาน เครา นโยบาย ล
ต่อ
โ ร

ลง ือ

เ า นา
น

ูรับรอง อมูล
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eMENSCR โครงการทั้งหมด
_created_by

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดาเนินงาน

วันที่แก้ไขข้อมู ลล่าสุด

mots9102571

สต 02.57-63-0001

พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวฒ
ั นธรรมด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม

14 กันยายน 2020 เวลา 11:53

moph0032911

สต 0032-63-0002

โครงการคนสตูลสุขภาพดีดว้ ยการแพทย์แผนไทยและสมุ นไพร

23 กันยายน 2020 เวลา 16:42

moph0032911

สต 0032-63-0001

อาหารปลอดภัยและปลอดโรค เพือ่ ส่งเสริมการเชื่มมั่ นของนักท่องเที่ยวและ 23 กันยายน 2020 เวลา 16:44
ประชาชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

moi0019911

สต 0019-63-0001

โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ หมู่ บ้าน
OTOP Village จังหวัดสตูล

23 กันยายน 2020 เวลา 16:31

moi0017581

สต 0017-63-0010

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

16 เมษายน 2020 เวลา 15:52

moi0017581

สต 0017-63-0009

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรณีวทิ ยา

23 กันยายน 2020 เวลา 16:17

moi0017581

สต 0017-63-0008

โครงการสตูลสันติสขุ

14 กันยายน 2020 เวลา 14:43

moi0017581

สต 0017-63-0006

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานข้าม
กาลเวลา

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:05

moi0017581

สต 0017-63-0005

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

14 ตุลาคม 2020 เวลา 14:21

moi0017581

สต 0017-63-0004

สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

16 เมษายน 2020 เวลา 15:56

moi0017581

สต 0017-63-0003

โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล

14 กันยายน 2020 เวลา 14:40

moi0017581

สต 0017-63-0002

เพิม่ ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และอุทยานธรณีโลก

14 กันยายน 2020 เวลา 14:44

moi0017581

สต 0017-63-0001

ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมกษัตริย์

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 11:54

moac0007911

สต 0007-63-0001

โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งแบบพัฒนา (การเลี้ยงปูทะเลใน 23 กันยายน 2020 เวลา 14:18
บ่อดินและการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน)

mot0703581

คค 0703.58-63-0003 ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย (Satun UNESCO
Global Geopark)

mot0703581

คค 0703.58-63-0002 โครงการพัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพือ่ 16 เมษายน 2020 เวลา 15:22
ยกระดับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว

mot061101

คค 06110-63-0003

ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Global
Geopark)

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:31

mot061101

คค 06110-63-0002

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพือ่ ยกระดับการท่องเที่ยวธรณีโลก

24 กรกฎาคม 2020 เวลา 12:35

mot061101

คค 06110-63-0001

ปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

16 เมษายน 2020 เวลา 15:37

16 เมษายน 2020 เวลา 15:24
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4. ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นผลให้โครงการ
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และโครงการอื่นๆ เกิดความ
ล่าช้าในการบริหารจัดการ
(2) การเบิกจ่ายล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขาดความความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การโอนเปลี่ ย นแปลงกรณี เงิ น เหลื อ จ่ า ย กรณี โ ครงการใหม่ ต้ องดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด อำนาจการเห็นชอบเป็นของ ประธาน อ.ก.บ.ภ.
ภาค ทำให้เกิดความล่าช้า ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม
(4) การดำเนินการในพื้นที่เกาะอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากการเร่งรัดดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงถึง
สภาพภูมิอากาศ คลื่นลมมรสุม
5. แนวทางการแก้ไขปัญหา
(1) การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ เตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อนตั้งแต่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีผ่านขั้นตอนการพิจารณา ของคณะกรรมาธิการ ในวาระที่ 2 และรู้วงเงินงบประมาณแล้ว โดยกำหนด
เงื่อนไขการลงนามหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว
(2) จั งหวั ด โดยส่ ว นราชการผู้ มี ค วามชำนาญ อาทิ ตรวจสอบภายในจั งหวั ด สำนั ก งานคลั งจั งหวั ด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น ให้คำปรึกษาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลเป็นหน่วย
ร่วมดำเนินการ
(3) ให้ ห น่ วยงานรับ ผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้น ที่ ด้านรูปแบบรายการ แบบแปลน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ กรณีมีปัญหา
ต้องรีบหารือโดยเร่งด่วน
(4) ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ควรมีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคเสนอหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการใน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ในการดำเนินการโครงการในภาพรวมของทั้งประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนด
แนวทางในการดำเนินงานที่สะดวก
(2) จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็ น ผลให้
โครงการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และโครงการอื่นๆ
เกิ ด ความล่ าช้ า ซึ่ งในเชิ งนโยบายควรขยายเวลาให้ จั งหวั ด สามารถเสนอคำขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการ/
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งบประมาณในกรณีกระทบต่อแผนเพื่อขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค เพื่อให้โครงการ
สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์
(3) จังหวัดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้อ งเสนอโครงการใหม่ ซึ่ งไม่อ ยู่ ในแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี ของจั งหวัด กำหนดให้ จั งหวัด เสนอคำขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ภายใน
เดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากอาจมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงควรขยายเวลาในการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลง ในกรณี
กระทบต่อแผนเป็นภายในไตรมาส 3
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
- ควรมีการจัดอบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนิน
โครงการ โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ
- ควรมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด แขวงทางหลวง ฯลฯ เนื่องจากต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในการ
ติดตามการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้คำปรึกษาในเชิงปฏิบัติให้แก่หน่วยดำเนินการได้
7. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 128,941,454.10 บาท
ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 62.32 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 188,460,511.30 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.86 (เบิกจ่าย+กันเงิน)
2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิ จ ภาพรวม โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สตู ล ขึ้ น อยู่ กั บ สาขา
เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง เป็ น หลั ก โดยมี สั ด ส่ ว นร้อยละ 36.4 สาขาการผลิ ต ที่ มี ความสำคั ญ
รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วน
ร้อยละ 9.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 33.6 ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 30,955 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จาก
ตัว เลขผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมของสำนั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในปี 2562
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 8
ของภาคใต้และลำดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 178 บาท
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ภาพกราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี 2557 – 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางทะลและมีแหล่ง
ท่องเที่ย วทางทะเลที่ ส วยงาม จึ งถือเป็ น ปั จจัยบวกที่ท ำให้ จังหวัดสตู ล มีโอกาสในการฟื้ นตัว ทางเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นและ
ประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจที่น่าสนใจของจังหวัดสตูล
คือ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีอัตราการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2562 มีจำนวนผู้มาเยือนรวม 1,549,880คน มีรายได้รวม
9,238.42 ล้านบาท และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่มี
การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและทั่วโลกนั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
หากสถานการณ์ คลี่คลาย จำเป็ น ที่ธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวต้องมีก ารปรับตัว สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New
Normal) ทั้งนี้การส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตร ประมง ให้มีมูลค่าสูงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด และเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้น อยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาค
บริ ก าร ซึ่ ง ในปี 2562 มี สั ด ส่ ว นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ภาคบริ ก ารสั ด ส่ ว นโครงสร้ า งร้ อ ยละ 52.1
ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 โดยมูลค่าการผลิตส่วน
ใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
แนวโน้ ม ภาคการเกษตรตั้ งแต่ ปี 2554 – 2562 มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สำหรั บ สั ด ส่ ว นในด้ า น
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
(2) ภาคการเกษตร การพัฒ นาด้านการเกษตรที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ผลผลิตและรายได้จากการเกษตรลดต่ำลง จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ ปี 2556 -2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรมีลัก ษณะเพิ่มลดสลับ กัน และในปี 2560-2561 มีแนวโน้มลดลง และเพิ่มขึ้น เล็กน้อยร้อยละ
4.83 ในปี 2562 ทั้งนี้เนื่องจากภาคเกาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในการ
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ขนส่งสิน ค้า ซึ่งจากภาวะผัน ผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
ธรรมชาติในแต่ละปี ทำให้ผลผลิต คุณภาพของสินค้าและราคาสินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง
โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เกษตรกรในจังหวัดสตูล ยังคงขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้ทาง
การเกษตร รายได้ในแต่ล ะปีมีค วามผัน ผวน ส่ว นใหญ่แ บบเกษตรกรในลัก ษณะแบบพอเพีย ง
ไม่
กระตือ รือ ร้น หรือ แรงจูงใจในการเพิ่ม มูล ค่าผลิต ภัณ ฑ์ท างการเกษตรท่า มกลางความเปลี่ย นแปลงของโลก
ส่งผลต่อความเป็น อยู่ คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งนั้นวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล ยังคงเป็นอัตลักษณ์ในความ
พอเพียง ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตามเกณฑ์ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 – ปัจจุบัน
เกษตรมีการปรับตัวในการตลาดออนไลน์มากขึ้น ภาคธุรกิจมี การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อ
การขนส่งสินค้า มากขึ้น รัฐบาลมีนโยบายได้มีการจัดตั้ง”ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and
Innovation Center หรือ AIC)” การขับ เคลื่อ นนโยบายหลัก ที่ส ำคัญ อาทิ ตลาดนำการผลิต การส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
การพัฒ นาฐานข้อมูล ด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสินค้าเกษตร
รวมทั้งการขับ เคลื่อนเกษตรสมัย ใหม่ จ ะส่ง ผลให้ภ าคเกษตรในภาพรวมดีขึ้น ทั้งนี้ก็ยังประสบปัญ หาสิน ค้า
เกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถ
ส่งออกได้เหมือนในอดีต จึงมีการกระจายสินค้าภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
(3) ภาคอุต สาหกรรม แปรผัน สอดคล้อ งกับ ภาคเกษตรเนื ่อ งจากส่ว นใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร
(4) ภาคการท่อ งเที ่ย ว การพัฒ นาการท่อ งเที ่ย วของจัง หวัด สตูล ที ่ผ ่า นมาวาง
ตำแหน่งการเป็นการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เนื่องจากจังหวัดสตูล มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัดครอบคลุม
พื้น ที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง (ในเขตอุท ยานแห่งชาติต ะรุเตา) มีแหล่งสำคัญ
ทั้งหมด 28 แหล่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณี
โลกจาก UNESCO แหล่ง แรกของประเทศ แห่ง ที่ ๕ ของอาเซีย น ซึ่ง ถือ ว่า เป็น จุด แข็ง ที่จ ะสามารถดึง ดูด
นัก ท่อ งเที่ย ว นัก ธรณีวิท ยา เพิ่ม โอกาสในการสร้างงาน การลงทุน ทำธุ ร กิจ ของประชาชน/ชุม ชนในพื้น ที่
อุทยานธรณี ทำให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงธรณี วิทยา นำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และประเทศ ก่อให้เกิด การสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
19 ส่งผลกระทบในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงด้านเศรษฐกิจในภาพรวม จังหวัดจะต้องมีการทบทวนในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ย วที่มีผ ลกระทบจากการระบาดของโรคฯ อย่างรุนแรง ภาคธุรกิจท่องเที่ยว
ยังคงต้องอยู่กับไวรัสโควิด -19 ไปอีกระยะหนึ่ง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี หรือมาก
ว่า การเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ในอนาคตทิศทางการท่องเที่ยวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท่องเที่ยว ปรับตัวในด้านเป้าหมายของนักท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ความสะอาดเป็นสำคัญ หากจังหวัดจะพัฒนาด้าน
การท่องเที่ย วในการรองรับ นักท่องเที่ย วหลังจากสถานการณ์ของโรคฯ คลี่คลาย จังหวัดควรเน้นการพัฒ นา
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มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการคมนาคมการขนส่งให้มีความสะดวก รวมถึงที่พัก
ร้านอาหาร พาหนะการเดิน ทาง ศูน ย์บ ริการนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ท่องเที่ยว บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ เมืองอุทยาธรณีโลก รวมถึงการ
เพิ่ม คุณ ค่า มูล ค่าจากแหล่ง โบราณคดี เมือ งเก่าสตูล ประเพณีวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ในลัก ษณะท่อ งเที่ย วโดย
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุชภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาหลังวิ กฤติโควิด 19
ภาพกราฟแสดงข้อมูล GPP ด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ปี 2557-2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาพที่กราฟแสดงข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี 2557 - 2563
จานวนนักท่องเที่ย1,800,000
วและรายได้จากการท่องเทียวจังหวัดสตูล ปี 2557-2563
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1,224,231,328,811,394,791,412,241,531,301,549,88812,549
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)6,287.957,000.547,560.008,030.589,101.479,238.424,845.47

0.00

แหล่งที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

(5) ภาคการค้า มูล ค่าเศรษฐกิจสาขาค้าส่งค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 12.4 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ทั้งนี้ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2559-2562) มีตัวเลขอัตราการขยายตัวไม่คงที่
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การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3
ปีย้อนหลัง การนำเข้า -ส่งออก ปัจจุบันเป็นสินค้าเกษตร และจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ทำให้ป ระเทศมาเลเซีย ได้มีก ารประกาศปิด ประเทศหลายครั้ง และมีแ นวโน้ม ที่จ ะขยายระยะเวลาการปิด
ประเทศออกไปอีกส่งผลกระทบให้การส่งออกสินค้า มีปริมาณ ลดลงประมาณ เนื่องจากสถานประกอบการฝั่ง
ประเทศมาเลเซียบางส่วนปิด ความต้องการซื้อลดลง
2) ด้านสังคม
จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีความปลอดภัย
ในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ประชาชนจังหวัดสตูล มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่าในอดีตจากความเป็น
เมืองที่เจริญเติบโตและมีสาธารณู ปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาพรวมของปัญหา
ด้านสังคมมีส าเหตุจ ากการเปลี่ย นแปลงทางสังคม อาทิการเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร
สภาพสัง คมของคนในสัง คมที่เน้น วัต ถุน ิย ม ภาวะแข่ง ขัน กัน ในด้า นต่า งๆ ปัญ หาจากโรคอุบัติใหม่จ นเกิด
ความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ปัญหาความยากจน มี
รายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจ เจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มีสติของคนในสังคมมีน้อยลง
จึงทำให้หลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตนเองกำลังเผชิญอยู่ เป็นต้น จังหวัด
จึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในปัญ หาต่าง ๆ ให้ม ากขึ้น ส่ง เสริม อาชีพ เพื่อ เพิ่ม รายได้ ปลูก ฝัง และพัฒ นาจิต ใจของสมาชิก ในสังคมให้มี
คุณธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(1) โครงสร้างประชากรของจังหวัดสตูลในปัจจุบัน มีกลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง และประชากร
ผู้สูงอายุก็มี แนวโน้ มเพิ่ มสูงขึ้นด้วย ดังนั้ น จังหวัดสตูล จะต้องมี การเตรียมการรองรับ สำหรับการดูแลสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชี พ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อ
เป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ
(2) ด้านแรงงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298
คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ
97.65 ของกำลังแรงงาน ขณะที่มีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน ซึ่ง
อัต ราการว่างงงานจะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ ามี สั ด ส่ ว นที่ เพิ่ ม ขึ้น จากค่ าเฉลี่ ย ปี 2562 ที่ มี อั ต รา ร้อยละ 1.71 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ อัตราการบรรจุงานซึ่งเป็น ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่ง
สามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมั ครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการบรรจุงาน
เทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงาน
ว่าง ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10 ขณะที่อัตราการบรรจุ
งานต่อผู้สมัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ
300.00 ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวโน้ม
ในอนาคตอัตราการว่างงานของจังหวัดคาดว่าก็ยังคงมีจำนวนที่สูงขึ้น ส่วนในด้านทักษะการทำงาน พ บว่ากำลัง
แรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ความสำคัญกับการพัฒ นาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก
ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการ
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ของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลานเรี ยนต่อในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่วน
ภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในระดับล่างหรือไร้ฝีมือ และแรงงานที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐาน
ในบางสาขา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนายจ้ าง/สถานประกอบการที่ มี ค วามต้ อ งการจ้างงานผู้ จ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
(3) ด้านการศึกษา มีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2562 ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงต้องมีการจัดทำโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู งขึ้น ทั้งด้านพัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
ความก้าวหน้าด้านการศึกษามีค่าคะนน 0.3737 ลำดับที่ 46 ของประเทศ จุดเด่นทางการศึกษาของจังหวัด
สตูล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน
10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 แห่ ง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 150 แห่ง
(4) ด้ านการสาธารณสุข อัต ราส่ วนของบุ คลากรทางการแพทย์ ต่อ ประชากรของจังหวัดสตู ล
ในภาพรวม พบว่า แพทย์ , ทัน ตแพทย์ ยั งต่ ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ในขณะที่เภสั ช กร และพยาบาลอัตราส่ ว น
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้
จัดสรร เป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล ได้รับการ
จัดสรรจากจำนวนผู้รับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้จังหวัดสตูลได้รับ
จัดสรรเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัญหาสำคัญ
ด้านสาธารณสุข ปัจจุบันได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ มีมาตรการสุขภาพเชิง
ป้องกัน สร้างภูมิต้านด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ใน
เชิงรุก การรายงานสถิติผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ COVID-19 แบบรายวัน ให้ความรู้มาตรการป้องกันและการดูแล
ตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป การแนะนำวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
COVID-19 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองของประชาชน พร้อมทั้งการดำเนินงานเฝ้าระวัง และ
ค้นหาโรคฯ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) การสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง
(Stockpiling and Logistics) สำหรับกรณีการระบาดของโรค COVID-19 การตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ป่วย
จั ด ตั้ งศู น ย์ พั ก คอยเพื่ อ ส่ งต่ อ (Community Isolation) เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการดู แลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย จั ด ให้ มี ที ม ชุ ด
ปฏิ บั ติ การควบคุ มโรคประจำหมู่ บ้ านเพื่ อทำงานเชิ งรุ ก การใช้ มาตรการทางสั งคมและกฎหมาย (Community
Intervention and Law Enforcement) การกำกับติดตามและประเมินผล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ได้มี
การกำหนดหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และ
ป้องกันการระบาดของโควิด–19 ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ
กันเอง ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิดที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด 19 ไปได้
(5) รายได้รายจ่ายและหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มี รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนๆ ละ 22,254 บาทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน (ร้อยละ 69.3) ครัว เรือนของจังหวัดสตูล
ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมี จำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัว เรือน ซึ่งหนี้สินส่วน
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ใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.4
และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุรกิจจะสูงกว่าใช้ทำการเกษตรอยู่
ร้อยละ 16.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่(ร้อยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (ร้อยละ 3.85) จาก 19,336 บาท ในปี 2561
เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
(6) กลุ่ ม คดี อ าญาที่ น่ า สนใจจำนวนคดี มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ภาพรวมการรั บ แจ้ ง ในคดี ก ลุ่ ม
คดีความผิ ดที่รัฐ เป็ น ผู้เสี ย หาย(ส่ ว นใหญ่ เป็ นคดีเกี่ยวกับ ยาเสพติด) มีมากที่ สุดร้อยละ 90.74 ถัดมาเป็น คดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดีความผิดพิเศษ และ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ตามลำดับ คดีความผิดที่
รัฐเป็ นผู้เสียหาย และ คดีกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น คดีกลุ่มความผิดพิเศษมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จังหวัดจึงควรมีมาตรการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด อาทิ เน้ น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพงานป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม เช่น ระบบ CCTV, การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริมการปฏิบัติของศูนย์วิทยุและ
เจ้ าหน้ าที่ตำรวจสายตรวจ เป็ น ต้น การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญ หาอาชญากรรมในพื้นที่
ประสานความร่วมมือภาคประชาชน (งานชุมชนสัมพันธ์) ร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ทำงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมากขึ้น
มีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัดและฟื้นฟู ด้านยาเสพติด ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม
ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โครงการ To be Number
one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(7) การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้ำประปา
มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน 105,770 ครัว เรือน คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 63.8 น้ำบ่อ/น้ำบาดาล ร้อยละ
29.5 น้ำจากแม่น้ำลำคลอง น้ำตก ร้อยละ 5.5 และน้ำฝน 1.2 ส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด ร้อยละ 78.4 และ
สัด ส่ว นการใช้อิน เตอร์เน็ต มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นทุก ปี ปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 57.96 ของประชากรทั้งจังหวัด
สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้งในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69
หมู่บ้าน จากทั้งหมด 280 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.64
(8) ความความก้าวหน้าของคนจังหวัดสตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่าดัชนีความก้าวหน้า
การพัฒนาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคียงกับปี 2558 มีค่าเท่ากับ 0.5841
เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุดคือมีค่าดัชนี 0.8488
รองลงมาเป็ นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้ านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้ าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือมีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้าน
รายได้ มีแนวโน้มความก้าวหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้านขีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีการดำเนินการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลด
ช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
(9) ปัญหาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มี
ความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง แต่มีปัญหาสังคมหลายด้านที่ต้องแก้ ไข ความเหลื่อมล้ำด้าน
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รายได้หรือการกระจายรายได้ในจังหวัดสตูล ในภาพรวมมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดย
สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ
0.23-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน
พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงมากกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคือ จังหวัดตรัง พังงา
แ ล ะ ภู เก็ ต แ ล ะ มี ค ว า ม เห ลื่ อ ม ล้ ำ ด้ า น ร า ย ได้ รุ น แ ร ง น้ อ ย ก ว่ า ป ร ะ เท ศ (0 .4 5 ) สั ด ส่ ว น
คนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
2560 ถึง 2562 อยู่ ที่ร้ อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่ สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 15.25 และหากเปรียบเทียบเป็น
รายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจนต่ำกว่าจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
4.26 5.96 และ 8.49 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการโรคอุบัติใหม่ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 มีการ
สำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบว่าครอบครัวมีความอบอุ่น จากการสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51
ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน ระดับความสุขเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.13 ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.21 ข้อมูลครอบครัวอบอุ่น ในปี 2561
มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,224 ครัวเรือน (99.95 %) ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 84 ครัวเรือน (0.12 %) และปี 2562 มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์
จำนวน 71,669 ครัวเรือน (99.87 %) ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน (0.13 %) มีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์
ด้านความรุนแรงในครอบครัว พบว่าในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2560-2563) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563
รวมจำนวนทั้งหมด 104 ราย , ปี พ.ศ.2560 จำนวน 26 ราย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 31 ราย ปี พ.ศ.2562
จำนวน 27 ราย และปี พ.ศ.2563 จำนวน 20 ราย โดยสถานการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวของ
จังหวัดสตูลส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำความรุนแรงเป็นเพศชายและผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงจะเป็นเพศหญิง โดยในปี
๒๕๖๒ มีผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวจนถึงแก่ชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวใน
จังหวัดสตูล เรียงลำดับได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุราและจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓)
การหึงหวง การนอกใจ ๔) การพูดจาดุด่าถูกดูถูกดูแคลน จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการ
และนโยบายเชิ ง การป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งจากความรุ น แรง รวมถึ ง การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะด้ า น
กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัส ดิภ าพผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อาสาสมัครหรือเครือข่ายด้านสังคมทุกประเภท การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเชิงรุกของศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสร้างทีมเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนอย่างครอบคลุม สถานการณ์เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในจังหวัด
สตูลมีจำนวนทั้งหมด 125,360 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68 ของประชากรทั้งหมด จำนวนการเกิดของเด็ก ใน
พื้นที่จังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563 พบว่าพื้นที่จังหวัดสตูล อัตราการเกิด มีแนวโน้มอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและให้การช่ วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม พบว่า เด็กและ
เยาวชนอาศัยอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก กำพร้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเสพติด ปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้สูงอายุ ในปี 2563 จำนวน 42,984 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 83 คน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพ จำนวน 36,409 คนคิดเป็นร้อยละ 84.70 ของจำนวผู้สูงอายุทั้งหมด จากสถานการณ์การเข้าสู่สังคม
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ผู้สูงอายุของจังหวัดสตูล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี สภาพปัญหาที่พบในกลุ่มคนผู้สูงอายุได้แก่
ปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ไม่มีครอบครัวดูแล ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงในผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพ
และความพิการ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การสร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลและเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการจัดหางานในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียน
เพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ด้านคนพิการ
พบว่า มีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ปี 2563 มีจำนวน 10,076 คน คิดเป็นร้อยละ
3.11 คน ของประชากรทั้งจังหวัด มีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด จำนวน 5,150 คน
คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 5,190 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และ
พิการทางสติปัญญา จำนวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 11 สามารถเข้าถึงบริการการจดทะเบียนจัดทำบัตร
ประจำตัวคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการได้ครบ 100% แต่จังหวัดสตูลยังพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ผู้ดูแลไม่มีรายได้ ขาดองค์ความรู้ที่จำเป็น
ในการดูแลผู้พิการ ไม่ได้รับ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ การขอรับบริการลำบาก
เนื่องจากสภาพความพิการและอยู่ในพื้นที่ ห่างไกล จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การส่งเสริมเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ง การสร้ างช่อ งทางและส่ งเสริม การจ้างงานคนพิ ก ารในทุ ก อุต สาหกรรมของตลาดแรงงาน
ปรับปรุงการบริการให้มีการเข้าถึงผู้พิการที่ห่างไกล
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลสถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของจังหวัดสตูลตั้ งแต่อดีตจนถึ ง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวม ภาพรวม ปี 2558 - 2562 พื้นที่ป่า
ไม้มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ในปี 2562 มีพื้น ที่ป่า ไม้คิด เป็น ร้อ ยละ 40.14 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561 ร้อ ยละ 0.16
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่าจะ
มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นแต่สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์โดยการรวบรวมขายร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะ
รีไซเคิล หมักทำปุ๋ย แก๊สชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 59.5 ของ
ปริม าณขยะมูล ฝอยที่เกิด ขึ้น ในขณะที่ป ริม าณขยะมูล ฝอยตกค้า งสะสมลดลง แต่มีบ างพื้น ที่ที่เป็น แหล่ง
ท่องเที่ย วที่ส ำคัญ ของจัง หวัด สตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ ไม่มีส ถานที่ก ำจัด ขยะมูล ฝอย ส่ง ผลทำให้ต้อ งขนขยะ
ขึ้นมากำจัดบนฝั่ง
(2) ทรัพยากรป่า ไม้ พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,887,104.44 ไร่ (นับรวม
พื้น ที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล กรณีไม่นับ ส่วนของน้ำทะเล มีเนื้อที่ 1,549,393 ไร่) หรือเท่ากับ 3,019.37
ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่า ที่มีค วามหลากหลายทั้งป่า บกและป่า ชายเลน มีพื้น ที่ป่า ตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้นจำนวน 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของพื้นที่จังหวัด ปี 2561 พื้นที่ป่า
ไม้เพิ่ม ขึ้น เป็น ร้อ ยละ 39.98 (754,742.77 ไร่) และในปี 2562 มีพื้น ที่ป่าไม้เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 40.14
(757,523.63 ไร่) การบุกรุกพื้นที่ป่า ไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุก
ทำลายป่า เพราะต้องการที่ดินมาใช้เป็นที่อยู่อาศั ยและเพื่อนำพื้นที่มาปลูกพืชผลทางการเกษตร จากข้อมูลในปี
๒๕๖3 จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่า ไม้ถูกบุกรุก จำนวน 817-๓-82 ไร่ ลดลงจากปี ๒๕62 สถานการณ์การบุกรุกใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการ
บุกรุก จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
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ตรวจสอบการครอบครองที่ ดิ นบนเกาะหลี เป๊ ะ ขณะนี้ ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้ นทุ กแปลงแล้ ว อยู่ระหว่างการจับกุ ม
ดำเนินคดีผู้กระทำผิด โดยได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป
จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ป่าและการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการร่วมกับทางราชการเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโน้ม ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้า
ไปอยู่อาศัย ทำประโยชน์ในพื้น ที่ป่าชายเลยโดยไม่มีเอกสิทธิ์ โดยพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี
2514 มีจำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.50 ของพื้นที่จังหวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2562 มี
พื้นที่ 239,576.28 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 19,302.29 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่าง
ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูก
ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
(3) ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ การ
พาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่เหมาะสม
สำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและสามารถเพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
และพื้นที่เบ็ ดเตล็ ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่ งปลู กสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ
17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมีมาตรการรองรับการบริหาร
จัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรม
ลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
(4) ทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำใน ฤดู
แล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคเป็นหลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บ
น้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบกระจายน้ำจากจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการ
บริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบกระจายน้ำจาก
แหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่าง
เหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ คลองมำบัง และคลองละงู โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562
ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สำหรับคลองมำบัง พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณสะพานใกล้ศูนย์พัฒ นาเด็ก
เล็กดารุลญันนะห์ บริเวณสะพานมำบัง บ้านไทรงาม ส่วนคลองละงู พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ
คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria : TCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสีย
จากชุมชน และน้ำทิ้งจากการเกษตร ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข คือ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารบริเวณ
ท่อระบายน้ำและลำรางที่มีปริมาณความสกปรกสูง
(5) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.38 กิโลเมตร ส่ วนใหญ่คง
สภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง
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การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการ
ถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญหาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังใน
หลายพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการสร้าง
เขื่อนหิน ทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้ มลดลง ปี
2560 พบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรงเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความยาว
ชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
(6) ทรัพยากรธรณี สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค
ทำให้ มี ก ารสำรวจพบแหล่ งแร่ ที่ ส ำคัญ หลายชนิ ด ด้ ว ยกั น เช่ น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่ งหว้าและอำเภอ
ควนกาหลง พลวง พบบริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูล
ตะกั่ว พบบริเวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่
อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น ปัจจุบันไม่มีปัญหาด้านธรณีวิทยาในพื้นที่
(7) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี
2563 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากโรคอุบัติใหม่โควิด 19 มี จำนวน 37.43 ล้านบาท รองลงมาคือวาตภัย จำนวน
55,000. บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย มีสาเหตุหลักจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุก
รุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไข
ปัญหา
(8) สิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2564 มีปริมาณขยะวันละ
313.05 ตัน รวม 114,264.26 ตัน /ปี เพิ่ม ขึ้นจากปี 2563 คิด เป็น ร้อยละ 2.69 ขยะมูล ฝอยในพื้นที่
จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น
โดยในปี 2563 อยู ่ที ่ร ้อ ยละ 69.05 ของปริม าณขยะที ่เ กิด ขึ ้น เพิ ่ม ขึ ้น จากปี 2562 ร้อ ยละ 9.55
การบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยในจัง หวัด สตูล พบปัญ หาในด้านขยะมูล ฝอยไม่ได้รับ การกำจัด อย่า งถูกหลัก
สุขาภิบาลและมีขยะมูล ฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากร ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าจาก
ขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห า
มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
(9) การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดสตูลมี
การเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ส่วนของการจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า มีอัตราส่วนที่ลดลงตั้งแต่
ช่วงปี 2559 - 2561 และในช่วงปี 2562 - 2563 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว มีการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด รองลงมาคือในส่วนของที่อยู่อาศัย น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายในจังหวัดสตูล กลุ่มน้ำมันเบนซิน
มีการใช้น้ำมัน Gasohol เพิ่มขึ้น โดยใช้น้ำมัน Gasohol95 เป็นหลัก และใช้น้ำมันเบนซินลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
กลุ่มน้ำมันดีเซล มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั้งหมด โดยมีการใช้มันดีเซล B7 เป็นหลัก และในปี 2563 มีการใช้น้ำมัน
ดีเซลหมุ นเร็ วธรรมดาและน้ ำมั นดี เซล B20 เพิ่ มมากขึ้ น นอกจากนี้ จังหวัดสตูลมีการใช้ เชื้ อเพลิ งก๊ าซ LPG ด้ วย
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โดยพบว่าในปี 2560 – 2563 มีแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ลดลงเล็กน้อย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ในจังหวัดสตูลมีการผลิตจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต รวมทั้งหมดเป็น 11.53 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันจังหวัดสตูลพึ่งพา
ไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา หากสายส่งมีเหตุขัดข้องจากสถานีส่งไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา (สถานีหาดใหญ่) จะทำให้จังหวัด
สตู ลมี ปั ญหาไฟฟ้าดับทั้งจั งหวัด จังหวัดควรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่ าว และควรมีมาตรการในการลดการใช้
พลังงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ
และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานการลดใช้พลังงานในภาพรวมของจังหวัด
จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังไม่รุนแรงนักในปัจจุบันแต่มีแน้วโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้นจังหวัดสตูลจึงต้องให้ความสำคัญหาในการหาแนวทางป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับ
ความเจริญในพื้นที่ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การคัดแยกขยะต้นทางและการบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ การลดการใช้
พลาสติกและโฟม การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การรักษาสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลอง การ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การพิทักษ์รักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง
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