แบบ จ.๑

บทที่ 3 บัญชีรายการชุดโครงการ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล : เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุข
ยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จตาม
ประเด็น
ประเด็นการ
พ.ศ.
การพัฒนา
พัฒนา/ตัวชี้วัด 2561
ของแผนงาน
๕
แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพ ๑.แหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ เชิงนิเวศรวมทั้ง
พัฒนาที่ 1
อุทยานธรณีสตูลให้ได้
แหล่งท่องเที่ยว
สร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
ทางธรณีวิทยา
การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและความ ได้รับพัฒนาสู่
การเกษตร
มาตรฐานการ
เป็นอยู่ของชุมชน
และการค้าสู่
ท่องเที่ยวไทยและ
แนวทางที่ 2 พัฒนา
อาเซียน
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๒.๕
และภูมิปัญญา จนมีขีด
(๗,๘๒๒)
ความสามารถในการแข่งขัน ของรายได้จาก
การท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร รองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. ร้อยละที่
๒
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยวสูต่ ลาด
ผลผลิตทาง
การท่องเที่ยว
การเกษตรที่
แนวทางที่ 4 พัฒ นาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด กา ร ด้ า นกา ร สาคัญ
ท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้ ม าตรฐาน (หมายเหตุ: สินค้า
เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ สาคัญ ปาล์ม, ยาง
เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง , ผลผลิตด้านการ
ให้ เ ติ บ โตเป็ น เมื อ งน่ า อยู่ ประมงพาณิชย์)
น่ า เที่ ย ว เ มื อ งต้ อ งห้ า ม
พลาด
๔.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๑๐
แนวทางที่ 5 พัฒนา
(๙๖๑)
ของมูลค่าการ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ
จาหน่ายสินค้า
เส้นทางท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
OTOP
ระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา/
กลยุทธ์/แผนงาน

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

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๖

๗

๘

8

๒.๗๕

๓.๐๐

๓.๒๕

๒.๘๗

(๘,๐๓๗)

(๘,๒๗๘)

(๘,๕๔๗)

๒.๒๕

๒.๕๐

๒.๗๕

๒.๓๗

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

(๑,๐๕๗)

(๑,๑๖๓)

(๑,๒๗๙)
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ประเด็น
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จตาม
แนวทางการพัฒนา/
ประเด็นการ
พ.ศ.
กลยุทธ์/แผนงาน
2561
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๕. ร้อยละของ
๑๒
แนวทางที่ 6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตภาค ผลผลิต (ปาล์ม
เกษตร การใช้เทคโนโลยีใน น้ามัน) ที่เพิ่มขึ้น
การแปรรูป สนับสนุน
(ผลการดาเนินการ
เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตร
และสนับสนุนส่งเสริม
แปลงใหญ่)
อุตสาหกรรมฮาลาล
แนวทางที่ 7 พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
๖.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๑๐
เกษตรกรและสถาบัน
ของมู ล ค่ า การค้ า
เกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ ชายแดน
และเชื่อมโยงเครือข่ายให้
สามารถแข่งขันได้
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP ให้เติบโตสู่การสร้าง
เป็นตราสินค้า (Branding)
ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จน
มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
แนวทางที่ 9 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่การค้าชายแดน
ให้มีความทันสมัย และได้
มาตรฐาน

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

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๔

๑๖

๑๘

๑๕

๑๒.๕

๑๕

๑๗.๕

๑๓.๕
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ประเด็น
การพัฒนา
ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๒
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และอุทยานธรณี
สตูล อย่างสมดุล
และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/
กลยุทธ์/แผนงาน
แนวทางที่ 1 สร้าง

ความรู้ ความตระหนัก
และจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ
อุทยานธรณีสตูลแก่
ประชาชน ชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางที่ 2 มีการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้าอย่างเป็นระบบ
ทั้งระยะสัน้ กลาง และ
ระยะยาว ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แนวทางที่ 3 พัฒนา
ระบบการจัดการปัญหา
ทางสิง่ แวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลกร้อน
และพัฒนาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
แนวทางที่ 4 เสริมสร้าง
และพัฒนาชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่
แนวทางที่ 5 สร้าง
คุณค่าจากธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมสู่แหล่ง
พลังงานทดแทน
พลังงานทางเลือก

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ตามประเด็นการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑.จานวนพื้นที่ป่า
ที่ได้รับการปลูก
เพิ่มต่อปี (ไร่)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๔๐

๑๔๕

๑๕๐

๑๕๕

๑๔๗.๕

๒.ร้อยละการ
๕
เพิ่มขึ้นของแหล่ง (๑๒๖)
น้าขนาดเล็กเพื่อ
การอุปโภค
,บริโภคและพื้นที่
เกษตรกรรม
๓. จานวน
๔๙
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่ง
สิ่งแวดล้อม
๔.จานวนหมู่บ้าน/ ๑๔
ชุมชนที่มีการ
จัดการขยะมูล
ฝอยที่มีมาตรฐาน
จนสามารถลด
ปัญหาขยะได้
เพิ่มขึ้น (แห่ง)

๖
(๑๓๔)

๗
(๑๔๓)

๘
(๑๕๔)

๖.๕

๕๖

๖๓

๗๐

๗๐

๒๑

๒๘

๓๕

๓๕

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

แนวทางการ
พัฒนา/
กลยุทธ์/แผนงาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ตามประเด็นการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๕ ร้อยละการ
ลดลงของการ
ชดเชยค่าความ
เสียหายจากภัย
พิบัติ
๖. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เครื่อข่ายด้าน
สาธารณภัย

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

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑.๒๕

๒.๕

๒.๗๕

๕.๐๐

๓.๑

๖

๖

๖

๖

๖
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ค่าเป้าหมาย

ประเด็น
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา/
กลยุทธ์/แผนงาน

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
และสังคม
สันติสุข

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความ

อบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดี
ของสมาชิกในครอบครัว
และความผาสุกในชุมชน
แนวทางที่ 2 พัฒนาบริการ
ทางการแพทย์ ภูมปิ ัญญา
แพทย์แผนไทย และ
สมุนไพร ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้แก่
ประชาชนให้เห็นความสาคัญ
ของภาวะสุขภาพที่ดี
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคีเครือข่าย
ทางด้านสังคมจิตอาสาและ
องค์กรสาธารณประโยชน์ให้
เข้มแข็ง และเป็นหุ้นส่วนใน
การพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการมี
งานทา ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน และการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 5 พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ทุกประเภท ทุกระดับ สู่การ
เรียนรู้ของประชาชนให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามประเด็นการ
พัฒนา/ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
๑. ร้อยละของ
โรงพยาบาลทีผ่ ่านการ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

๘๕

๑๐๐

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก

๑๙

๓. ร้อยละของผู้เข้าสู่
ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม
ต่อกาลังแรงงานทั้งหมด
๔. ร้อยละของค่าเฉลี่ย
คะแนน
O-NET ป.๖/
ม. ๓ เพิ่มขึ้น
๕.ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อ
คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

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
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ประเด็น
การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา/
กลยุทธ์/แผนงาน
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดระเบียบ
ความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งด้วยตนเอง
แนวทางที่ 7 ปกป้อง
สถาบัน สนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา ประเพณี บน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
แนวทางที่ 8 ยกระดับ
คุณภาพ และมาตรฐาน
การให้บริการของรัฐตาม
บริบทของพื้นที่
แนวทางที่ 9 คุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพและสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จตาม
ประเด็นการพัฒนา/
ตัวชี้วัดของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๖. ร้อยละของชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมายที่ผา่ น
เกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗. ร้อยละของคดีที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย มีผลการ
จับกุมเพิ่มขึ้น

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๑.๕

(๔,๑๓๘)

(๔,๒๑๗)

(๔,๒๖๘)

(๔,๓๑๗)

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๘. ร้อยละของจานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยา
เสพติด (หมู่บ้านสีขาว)
ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งหมด

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

๒๒.๕
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