แผนพัฒนำจังหวัดสตูล 5 ปี

(พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖5)
ฉบับทบทวน

สำนักงำนจังหวัดสตูล
โทร/โทรสำร. 0 ๗๔๗๑ ๑0๕๕
Website : www.satun.go.th
E-Mail : satunplan@gmail.com

สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
2.1 บทวิเคราะห์
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
2.5 เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา
แต่ละประเด็นการพัฒนา
บทที่ 3 บัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.1 )
- แบบ จ.1
- แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
ภาคผนวก ข. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
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1.1 แสดงปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2556 -2562
6
1.2 แสดงอุณหภูมสิ ูงสุดและต่ำสุดและอุณหภูมเิ ฉลี่ย ปี 2556 – 2562
6
1.3 แสดงความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ค่ำสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี
6
ปี 2556 – 2562
1.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 - 2561
7
1.5 แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจำแนกตามหมวดทางหลวง
10
1.6 แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
11
1.7 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
11
1.8 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
11
1.9 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่วยไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า /ครัวเรือนในพื้นทีจ่ ำแนก 13
ตามอำเภอ
1.10 แสดงกำลังการผลิตและปริมาณน้ำจ่าย
14
1.11 ตารางสถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2555- 2562
14
1.12 ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
15
โทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2559 – 2561
1.13 จำนวนครัวเรือนที่มีอปุ กรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูลปี ๒๕61 15
1.14 จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีม่ ีในครัวเรือน ในจังหวัดปี ๒๕61 15
1.15 ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
16
(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล ปี 2560
1.16 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2556 – 2561
22
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25
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28
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28
1.22 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตัง้ แต่ปี 2560– 2562
30
1.23 แสดงการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
30
1.24 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2560–2562
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1.25 จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่
33
1.26 จำนวนสัตว์เลี้ยงรายชนิดสัตว์
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1.27 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2560-2563
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แสดงข้อมูลด้านการปศุสัตว์จงั หวัดสตูล ปี 2563
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2558 – 2562
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2558 – 2562
แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก
แสดงสถิตจิ ำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
แสดงสถิตจิ ำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แสดงสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมทีส่ ำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แสดงสถิติโครงการที่ได้รบั อนุมัตสิ ่งเสริมการลงทุนในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปี 2558-2562
แสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลรายได้ค่าภาคหลวงแร่ในจังหวัดสตูล
แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
แสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
แสดงจำนวนมัคคุเทศก์และบริษทั นำเที่ยว ปี พ.ศ.2562
แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2561
แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของผูเ้ ยี่ยมเยือน จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ
(หน่วย: บาท/คน/วัน)
แสดงข้อมูลการบริโภคของจังหวัดสตูล
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.56 แสดงข้อมูลเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้
พ.ศ. ๒๕63
1.57 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2562
1.58 ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล
(รวม 2 ด่าน) ปี 2556 - 2562
1.59 แสดงมูลค่าการค้า ไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล
(รวม 2 ด่าน) ปี 2562

หน้า
61

1.60 ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
1.61 แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP
1.62 แสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
1.63 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก
พ.ศ. 2557-2561
1.64 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่าย พ.ศ.2562
1.65 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2561
1.66 แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล
1.67 จำนวนผู้สงู อายุในจังหวัดสตูล
1.68 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
1.69 จำนวนผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ
1.70 ประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557-2562
1.71 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 - 2563
1.72 แสดงการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล
1.73 แสดงจำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดสตูล
ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕62
1.74 จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม
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แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2554 - 2559
แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานภาคใต้ ปี 2554 – 2559
แสดงข้อมูลหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลสถานศึกษา จำแนกรายอำเภอ
จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา
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สารบัญตาราง
ตารางที่
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แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกเป็นรายอำเภอ
แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายอำเภอ
แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา
แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนในระบบสถานศึกษาต่อจำนวนประชากร ปีการศึกษา 2562
ด้านปริมาณนักเรียน ปี 2555 - 2562
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘ – 256๑
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘-256๑
การลดลงของจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูลมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
จำนวนข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบการศึกษา
จำนวนนักเรียนออกกลางคันในจังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ / หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล
แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔
แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 255๘ – 25๖๒
แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
แสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 255๖-25๖๒
จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA
ร้อยละ รพ.สต.ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
แสดงจำนวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๒
จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
แสดงจำนวนและอัตราป่วยของผูป้ ่วยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
ข้อมูลจำนวนและอัตราการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง พ.ศ. 2551-2561 จังหวัดสตูล
ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
ปี 2561-2562
แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2557-2562
จำนวนผู้สงู อายุทมี่ ีสทิ ธิรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2562
จำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2562
สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลครัวเรือนทีม่ ีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ปี 2556 – 2562
แสดงจำนวนคนจน และสัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในช่วง ปี 2558– 2561
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.114
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1.120
1.121
1.122
1.123
1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135

สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕62
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕62
สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
แสดงชนิดความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ
สถิติคดีอาญา4 กลุ่ม ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ระหว่างเดือน ม.ค.2561 - ธ.ค.2562
แสดงข้อมูลแสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุม่ เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 - 2562
ข้อมูลการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 - 2562
แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป
ด้านการป้องกันยาเสพติด
ด้านการป้องกันยาเสพติด : แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา
แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก
ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก
ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสูส่ ังคม
ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ข้อมูลแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2557-2562
ข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดจำแนกตามประเภทยาเสพติด ปี 2557 - 2562
แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕8 – ๒๕62
แสดงสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุในพื้นที่จงั หวัดสตูล ปี ๒๕๕9 – ๒๕62
สรุปการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
แสดงข้อมูลพื้นทีป่ ่าไม้จงั หวัดสตูล ปี 2556-2561
แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัตขิ องชาติ (ป่าไม้ถาวร)
ในท้องทีจ่ ังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จงั หวัดสตูล

หน้า
109
114
118
119
120
121
123
124
124
125
125
125
125
126
126
126
126
127
127
128
128
129
134
136
138
138
138

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.136
1.137
1.138
1.139
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แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่จงั หวัดสตูล
แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องที่จงั หวัดสตูล
สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล ปี 2558-2562
ข้อมูลพื้นทีป่ ่าชายเลนจังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลเปรียบการใบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 - 2561
แสดงลุม่ น้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ
แสดงข้อมูลอาคารชลประทานโครงการชลประทานสตูล
แสดงผลตรวจวัดคุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๒
จำนวนบ่อบาดาลในท้องที่จงั หวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2
ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕60-๒๕๖3
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล ปี 2563
ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ที่รวบรวมและขนส่งไปกำจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖3
สถิติปริมาณขยะอันตรายทีร่ วบรวมขนส่งไปบำบัด และกำจัดตามหลักวิชาการ
รายละเอียดปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท
ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๗-๒๕๖2 ณ ศาลากลาง
จังหวัดสตูล
ข้อมูลการกัดเซาะชายฝัง่ จังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕8 – ๒๕62
สรุปการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2555 – 2561
การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2555 – 2561
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสตูล แสดงตั้งแต่ 2558 - 2562
แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.163 แสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูล ในปี 2562
1.164 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
1.165 แสดงแหล่งทีม่ างบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
1.166 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัตริ าชการประจำปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2563
1.167 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2560-2562
1.168 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตัง้ แต่ปี 2560– 2562
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สารบัญภาพ
ตารางที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล
แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน
แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลพื้นทีก่ ารใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561
แสดงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2561
แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘
ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 – 2561
ข้อมูลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2561
แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 - 2561
แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญจังหวัดสตูล ปี 2562
แสดงปริมาณเนือ้ ที่ให้ผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
ปีการผลิต 2560– 2562
แสดงปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ปีการผลิต 2560– 2562
แสดงเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
ปีการผลิต 2560– 2562
แสดงผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันปีการผลิต 2560– 2562
โครงสร้างการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล
จำนวนเนื้อทีเ่ พาะปลูกและเนือ้ ทีเ่ ก็บเกี่ยวข้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558 – 62
จำนวนเนื้อทีเ่ พาะปลูกข้าวจำแนกตามจังหวัดของภาคใต้ พ.ศ. 2562
ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล
แสดงข้อมูลมูลค่าการจำหน่ายผลิตภํณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล ปี 2557-2562
แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2561
ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2557 - 2562
แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดสตูล ปี 2557 – 2562
ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ 2562 จังหวัดสตูล
จำนวนประชากรทัง้ จังหวัด จำนวนผูส้ ูงอายุ และร้อยละของผู้สงู อายุต่อประชากรทั้งจังหวัด
จำนวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
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แสดงข้อมูลประเภทการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสตูล ปี 2556-2562
แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 – 2562
แผนภูมิแสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 – 2562
แผนภูมิแสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2555 – 2562
แผนภูมิอัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงาน/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูล
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บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1. ความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของจัง หวัดสตูลในสมั ยก่ อนกรุง ศรีอยุธยาและในสมั ยกรุงศรีอยุธยา
ไม่ ป รากฏหลัก ฐานกล่าวไว้ ณ ที่ ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่ มีเมื องสตูล คงมี แต่ห มู่บ้านเล็ก ๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล
ใน สมั ย ต้ น กรุ ง รั ต น โก สิ น ท ร์
“สตูล ”เป็นเพี ยงตำบลหนึ่ง อยู่ในเขตเมื องไทรบุรี
ฉะนั้ น ประวั ติ ค วามเป็ น มาของจั ง หวั ด สตู ล จึ ง
เกี่ ย วข้อ งกั บ เรื่อ งราวของเมื อ งไทรบุ รีดัง ปรากฏ
ในหนั ง สือ พระราชพงศาวดารกรุง รั ต นโกสิ น ทร์
รัช กาลที่ 2 ว่า "ตามเนื้อ ความที่ ป รากฏดัง กล่ าว
มาแล้ว ทำให้ เห็ นว่าในเวลานั้ นพวกเมื อ งไทรบุ รี
เห็ น จะ แต กแ ยก กั น เป็ น สอ งพ วก คื อ พ วก
เจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยา
อ ภั ย นุ ร า ช ค งจ ะ น บ น้ อ ม ฝ า ก ตั วกั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อ พระยาอภัยนุราช
ได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดนติดต่อกับ
เมื อ งนครศรีธรรมราชพวกเมื อ งสตู ล คงจะมาฟั ง
บัง คับ บั ญ ชาสนิท สนมข้างเมื อ งนครศรีธรรมราช
มากกว่ า เมื อ งไทรบุ รี แต่ พ ระยาอภั ย นุ ร าชว่ า
ราชการเมื องสตูล ได้เพี ยง 2 ปี ก็ ถึงแก่ อ นิจ กรรม
ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
ภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมื องสตูล และฟังบังคับ บัญ ชา
สนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น"
เรื่องเกี่ ยวกั บ เมื องสตูล ยัง ปรากฏในหนัง สือพงศาวดาร
เมื องสงขลาแต่ ข้อ ความที่ ป รากฏบางตอนเกี่ ยวกั บ ชื่ อ
ผู้ว่าราชการเมื องสตูล ไม่ตรงกั บ พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลในการ
จั ด รู ป แบบ การป กครองเมื อ งตามระบอบ มณ ฑ ล
เทศาภิบ าลว่า ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณ าโปรด
เกล้าฯ ให้รัก ษาเมืองไทรบุรี เมื องปะลิส และเมื องสตูล
เป็นมณฑลเทศาภิบ าล เรียกว่า "มณฑลไทรบุ รี" โปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภัก ดี เจ้าพระยาไทรบุรี
(อับ ดุล ฮามิ ต) เป็นข้าราชการเทศาภิบ าลมณฑลไทรบุรี
เมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือ
สัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับ
สหพันธรัฐมาลายู ซึ่ง ลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10
มี นาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) จากหนั งสือ สัญ ญานี้
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ยังผลให้ไทรบุรีและปะลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดน
เสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมื องสตูล เป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตเมื่อวัน ที่ 6 สิงหาคม
ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนทุกวันนี้

คำว่า"สตูล"มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้น
ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมำบังสการา (Negeri
Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทร
เทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
๑. อำเภอเมืองสตูล
2. อำเภอละงู
3. อำเภอควนกาหลง
4. อำเภอทุ่งหว้า
5. อำเภอควนโดน
6. อำเภอท่าแพ
7. อำเภอมะนัง
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2. ที่ตั้งและอาณาเขต
จัง หวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้ านฝั่งทะเลอันดามั น ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่
(นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ
และเส้นแวงที่ 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิป ดาตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศ
มาเลเซี ย ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิ โ ลเมตร ติ ดฝั่ ง ทะเล อั น ดามั น มี ชายฝั่ ง ทะเล
ยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อำเภอสะเดา จั งหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563
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ภาพที่ 1.2 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ประเทศเมียนมาร์

ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ประเทศมาเลเซีย

จากข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดในกลุ่มอ่าวไทย มีพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน
อยู่ทางใต้สุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ทำให้มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้าขายชายแดน
มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่มีพื้นที่มาก เรียงตามลำดับ คือ จังหวัด
ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ตามลำดับ
ภาพที่ 1.3 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน

จังหวัดสตูล

3. ลักษณะภูมิประเทศ
จัง หวัดสตูล มี ลั ก ษณะเป็ น พื้น ที่ ร าบสลั บ กั บ ภูเ ขา พื้ น ที่ ท างทิ ศเหนือ และทิ ศตะวัน ออก
เป็ น เนิ น เขาและภู เขาสู ง โดยมี เทื อ กเขาสำคั ญ คื อ ภู เขาสั น กาลาคี รี พื้ น ที่ ค่ อ ยๆ ลาดเอี ย งลงสู่ ท ะเล
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ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ ราบแคบๆ ขนานไปกั บชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็ม
ขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขต
จังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขา
น้อยใหญ่ อยู่ก ระจัด กระจายในตอนล่างและชายฝั่ง ตะวันตก ภู เขาที่ ส ำคัญ ได้แก่ เขาจี น เขาพญาบัง สา
เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง
ภาพที่ 1.4 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563

4. ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ัดประเทศไทยและอ่าวไทยและลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน
โดยมี ช่วงฤดูฝ นยาวนาน ระหว่างเดือ น พฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม และมี ฤดูร้อนเพียง 4 เดือน เดือน
มกราคม ถึงเดือ นเมษายน ระหว่างปี 2558 - 2562 ปริม าณฝนเฉลี่ย 2,32 0.8 มม. ตกชุก ในเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
สำหรับ ปี พ.ศ. 2562 อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 33.35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ย 24.16
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสู งสุดวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียส วันที่ 6 มีนาคม 2562 และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้
20.4 องศาเซลเซียส วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 68.8 มิลลิเมตร
วันที่ 25 สิงหาคม 2562

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2556 -2562
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
2,213.1
2,496.6
2,773.7
1,940.0
3,039.0
2,289.50
1,968.0

จำนวนวัน
ที่ฝนตก
178
179
170
170
200
185.0
158

ปริมาณฝนที่ตกมาก
ใน 24 ชม.(มม.) วันที่และเดือน
120.8
61.4
138.2
92.0
192.6
126.5
68.8

9 มิถุนายน
4 ตุลาคม
27 กันยายน
31 กันยายน
21 กันยายน
22 สิงหาคม
25 สิงหาคม

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563

ตารางที่ 1.2 แสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย
ปี
สูงสุดเฉลี่ย
สูงสุดวัดได้
2556
32.73
37.3 1 เม.ย.
2557
33.09
38.2 7 มี.ค.
2558
32.63
37.9 8 เม.ย.
2559
33.45
39.6 20 เม.ย.
2560
32.54
35.8 11 มี.ค.
2561
32.97
37.3 18 มี.ค.
2562
33.35
37.4 6 มี.ค.

ปี 2556 – 2562
ต่ำสุดเฉลี่ย ต่ำสุดวัดได้
24.15
21.8 23
23.98
17.3 4
24.05
18.8 14
24.58
22.2 20
24.00
21.4 12
23.80
19.8 11
24.16
20.4 22

ธ.ค.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
มี.ค.
ก.พ.
ธ.ค

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563

ตารางที่ 1.3 แสดง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลีย่ รายปี ความชืน้ สัมพัทธ์ค่ำสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี
ปี 2556 – 2562
ปี
ลมสูงสุดทิศ
ความชื้นเฉลี่ยรายปี
ความชื้นต่ำสุด ความชื้นต่ำสุด
ในรอบปี
เดือน
(%)
เดือน
กม/ชม
2556
78.73
33
2 ก.พ.
080/56
เม.ย.
2557
77.80
25
7 มี.ค.
250/24
มิ.ย.
2558
78.40
35
8 เม.ย.
070/37
ธ.ค.
2559
77.93
31
31 มี.ค./20 เม.ย. 050/39
ม.ค.
2560
80.73
36
9 มี.ค.
050/32
ก.พ.
270/32
ธ.ค.
2561
96.25
39
7 ก.พ.
270/37
มิ.ย.
2562
78.03
27
24 ก.พ.
270/35
ส.ค.
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563
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5. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร และการป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ ในการ
สร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโต
ของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมีมาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูป
โภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ
ด้านเกษตรในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 - 2561
การใช้ที่ดิน

ปี 2543
ไร่

พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูก
สร้าง
พื้นที่
เกษตรกรรม
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่น้ำ
พื้นที่
เบ็ดเตล็ด
รวม

ร้อยละ

ปี 2550
ไร่

ร้อยละ

ปี 2552
ไร่

29,032

1.88

753,948
709,240
34,520
22,621
1,549,361

ร้อยละ

ปี 2556
ไร่

32,680

2.12

34,841

2.26

48.65
45.77
2.23

672,639
714,461
116,358

43.41
46.11
7.51

675,244
709,439
116,412

1.47
100

13,223
1,549,361

0.85
100

13,425
1,549,361

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2559
ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

35,621

2.31

54,000

3.48

63,304

4.08

43.58
45.79
7.51

703,369
681,308
117,654

45.4
43.97
7.59

701,857
665,976
117,765

45.3
42.98
7.61

694,880
659,645
119,686

44.85
42.57
4
7.72

0.86
100

11,409
1,549,361

0.73
100

9,763
1,549,361

0.63
100

11,846
1,549,361

0.76
100

หมายเหตุ กรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกปี ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

ภาพที่ 1.5 แสดงข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563
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ภาพที่ 1.6 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2561

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563
6. โครงสร้างพื้นฐาน
6.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก
1. ทางรถยนต์
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อ นบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่ จังหวัดสตูล มีโดยมีท างหลวงแผ่นดิน
ที่สำคัญ ได้แก่
๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทาง
ไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม
ที่สี่แยกคูห า เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔04 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู
อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
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- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจำนวนสายทางและชนิดผิวจราจร
มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบจำนวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล สำนักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จำนวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 11 สายทาง 13
ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร โดยมีห มวดทางหลวงรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดสตูล
3 หมวดทางหลวงด้วยกัน
ภาพที่ 1.7 แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.5 แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจำแนกตามหมวดทางหลวง
หมายเลข
ทางหลวง

หมายเลข
ควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง
กม.

ผิว
จราจร

54+775 - 65+205
65+205 – 65+555
65+555 – 71+800
71+800 – 74+120
74+120 – 89+115
0+000 – 0+050
0+050 – 23+428
0+000 - 21+850

10.430
0.350
6.245
2.320
14.995
0.050
23.378
21.850

ลาดยาง
คอนกรีต
ลาดยาง
คอนกรีต
ลาดยาง
คอนกรีต
ลาดยาง
ลาดยาง

0+000 - 10+453

10.453

ลาดยาง

1.หมวดทางหลวงควนโดน
0406

0102

ค่ายรวมมิตร – คลองขุด

4137

0100

ทุ่งตำเสา – สวนเทศ

4184

0100

4362

0100

ควนสตอ – ด่านชายแดนวัง
ประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงควนโดน

90.071

2.หมวดทางหลวงท่าแพ
0404

0202

ละงู – ฉลุง

96+624 - 133+663

37.039

ลาดยาง

0406

0103

ศาลากันตง - ตำมะลัง

92+974 - 99+890

6.916

ลาดยาง

0421

0100

กาเน๊ะ - สตูล

0+000 - 4+600

4.600

ลาดยาง

4+825 - 5+375

0.550

ลาดยาง

5+550 - 6+600

1.050

ลาดยาง

7+100 - 10+517

3.417

ลาดยาง

4051

0100

นาลาน - เจ๊ะบิลัง

0+000 - 9+170

9.170

ลาดยาง

4052

0100

เขาขาว - ท่าเรือปากบารา

9.365

ลาดยาง

4111

0100

ทางเข้าท่าเรือเกาะนก

0+000 - 0+300,
2+651 - 11+716
0+000 - 0+075

0.075

ลาดยาง

4183

0100

ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล

0+000 - 0+156

0.156

ลาดยาง

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท่าแพ

72.338

3.หมวดทางหลวงทุ่งหว้า
0404

0201

บ้านนา – ละงู

59+606 - 96+624

37.018

ลาดยาง

4312

0100

ทางเข้ากำแพง

0+000 - 0+501

0.501

ลาดยาง

ระยะทางในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงทุ่งหว้า

37.519

รวมระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลในพื้นที่จังหวัดสตูล 11 สายทาง
13 ตอนควบคุม

199.928

ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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- จำนวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวั ดสตูล อยู่ในความรับ ผิดชอบของกรม
ทางหลวงชนบท ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอำเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้า การเกษตร
การประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่ อ งเที่ ยว รวมทั้ งเป็ นเส้นทางพัฒ นาเชื่อมต่อระบบขนส่งโลจิส ติก ส์
ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีความ
สมบู ร ณ์ และต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งเร่ง ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาต่ อ เติ ม ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท
ตารางที่ 1.6 แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
จำนวน(สาย)
ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
1 ถนนผิวจราจรลาดยาง
22
543.026
2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต
4
2.300
3 ถนนผิวจราจรลูกรัง
9
5.530
รวม
35
550.856
ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563
ตารางที่ 1.7 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บัญชีรายชื่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
จำนวน (สาย)
ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ
1
2
3

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.
ถนนผิวจราจรลาดยาง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนผิวจราจรลูกรัง

110*
86
23
10

323.231
283.090
22.313
18.121

* หมายเหตุ: ถนนบางสายทางประกอบด้วยผิวจราจรลาดยาง,ลูกรัง,คอนกรีตในสายเดียวกัน
ที่มา : กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563
ตารางที่ 1.8 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
บัญชีถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่
ประเภทถนน
จำนวน (สาย)
ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
3,161
2,306.91
- ถนนผิวจราจรลาดยาง
749
960.16
- ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,486
677.40
- ถนนผิวจราจรลูกรัง
926
669.35
ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15
เส้นทาง ได้แก่
รถโดยสารประจำทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล
สายที่ 1 เส้นทางรอบเมือง
สายที่ 2 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บ้านนาแค
สายที่ 3 เส้นทางสตูล - ตำมะลัง
รถโดยสารประจำทางหมวด 2 : รถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล
สายที่ 984 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข) (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล)
สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล)
รถโดยสารประจำทางหมวด 3 : รถโดยสารระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดอื่นๆ
สายที่ 452 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (ก)
สายที่ 466 เส้นทางตรัง - สตูล
สายที่ 494 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล - ตำมะลัง
สายที่ 732 เส้นทางหาดใหญ่ - บ้านปากบารา, และเส้นทางแยกช่วง หาดใหญ่ - ทุง่ หว้า
สายที่ 734 เส้นทางสตูล - ภูเก็ต, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - กระบี่
รถโดยสารประจำทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอำเภอและระหว่างอำเภอของจังหวัดสตูล
สายที่ 1891 เส้นทางสตูล - บ้านเจ๊ะบิลัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านตันหยงโป
สายที่ 1892 เส้นทางสตูล - ท่าแพ - ละงู
สายที่ 1893 เส้นทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านโตน
สายที่ 8476 เส้นทางบ้านปากบารา - โรงพยาบาลละงู
สายที่ 8477 เส้นทางสตูล – บ้านวังประจัน
ที่มา สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563
2) ทางราง
สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯหาดใหญ่หรือกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจำ
ทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตัง
ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล
6.๒ การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
ความยาวชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด สตู ล 144.8 กิ โ ลเมตร มี ค ลองสายหลั ก 6 สาย
ความยาว รวม 277.55 กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจำนวน 105 เกาะ เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่ จำนวน
9 เกาะ การคมนาคมทางน้ำที่ สำคัญ เป็นการเดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทาง
ระหว่างประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล
จังหวัดสตูลมีท่าเรือจำนวน 2 ท่าเรือ ดังนี้
๑) ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตำมะลัง อ.เมือง จ. สตูล เป็นท่า
ที่สามารถเดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน
๒) ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอำเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลอง
ละงู ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ใกล้ท่ าเรื อเป็ น ที่ ตั้ง ของศู นย์ บ ริก ารนัก ท่ องเที่ ย วอุท ยานแห่ ง ชาติ ตะรุเตา บริเวณท่ าเรือ ปากบารายั ง มี
บริษัทเอกชนนำเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ
6.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดตรัง
ดังนี้
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็ ก ซี่ห รือรถโดยสารประจำทางจากตัว
อำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี่จากในเมือง
สู่จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร
6.4 การไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสำนักงานให้บริการ จำนวน 6 แห่ง มี PEA SHOP จำนวน
2 แห่งดังนี้
(1) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
(2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
(3) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนกาหลง
(4) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
(5) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหว้าสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอละงู
(6) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะนังสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอ ควนกาหลง
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอำเภอควนกาหลง
ตารางที่ 1.9 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่วยไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า /ครัวเรือนในพื้นที่
จำแนกตามอำเภอ
ที่

อำเภอ

ครัวเรือน
ทั้งหมด
(ครัวเรือน)

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ปักเสาพาด โซลาร์ อื่นๆ
รวม
อยู่ในพื้นที่
สาย
โฮม
ปกติ
(SHS)
(ครัวเรือน)
1 เมืองสตูล
๓8,884 38,528 356
0
๓8,884
0
2 ละงู
23,304 23,169 134
0
23,304
1
3 ทุ่งหว้า
7,766
7,646
109
0
7,766
6
4 ควนกาหลง 11,785 11,722
63
0
11,785
0
5 ท่าแพ
8,575
8,574
1
0
8,575
0
6 ควนโดน
7,749
7,745
3
0
7,749
1
7 มะนัง
6,218
6,140
73
0
6,218
5
รวม
103,281 103,524 739
0 104,263
13

ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
อยู่ในเขต
ไม่เข้า
หวงห้าม หลักเกณฑ์
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0

รวม
(ครัวเรือน)
0
1
11
0
0
1
5
18

ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
1. ครัวเรือนใช้โซล่าร์เซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกลั้ง และหมู่ที่ 10 บ้านวังคราม ตำบลทุ่งหว้า อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หวง
ห้ามเขาบรรทัด จำนวน 75 ครัวเรือน
2. ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง และเกาะบุโหลน อำเภอละงู จำนวน 715 ครัวเรือน
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จำนวนการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดสตูลมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 16.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วประเทศที่มีค่าเท่ากับ 17.80 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน ปัจ จุบันเราใช้ป ระโยชน์ จากพลังงานแสงอาทิ ตย์อยู่ 2 รูป แบบคือ การใช้ป ระโยชน์จ าก
พลังงานความร้อนที่ได้โดยตรง กับการนำพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
6.5 การประปา
จังหวัดสตูล มี ที่ ท ำการประปา 2 แห่ง คืออำเภอเมืองและอำเภอละงู มี สถานีผ ลิ ต
น้ำประปา จำนวน 4 แห่งคือ อำเภอควนโดน ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
ตารางที่ 1.10 แสดงกำลังการผลิตและปริมาณน้ำจ่าย
สถานที่ผลิต
น้ำ

กำลัง
จำนวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย)
ปริมาณน้ำจ่าย
การผลิต
(ล้าน ลบ.ม.)
ส่วน
ธุรกิจ
ธุรกิจ
(ลบ.ม/
ที่อยู่อาศัย
รั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
ราชการ ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
ช.ม.)

รวม

สาขาสตูล
1.ควนโดน

1,200

566,559

14,225

249

2,490

22

274

17,260

2.วังประจัน
สาขาละงู
3.ละงู
4.ทุ่งหว้า

40

247

a

3

-

-

-

17

600
50

121,811
14,836

5,288
109 1,071
8
212
6,688
836
26
132
3
18
1,015
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563

6.6 บริการโทรศัพท์
ตารางที่ 1.11 ตารางสถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2555- 2562
รายละเอียด
บริษัท ทีโอ เลขหมาย
เต็ม
ที จำกัด
(มหาชน) เปิดใช้งาน
เลขหมายเปิดใช้แยก
ประเภท
(บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
บ้านพัก
ธุรกิจ
ราชการ
ทีโอที
ตู้สาขา
โทรศัพท์
สาธารณะ

2555
2013

2556
2014

2557
2015

๒๕๕๘
๒๐๑๖

๒๕๕๙
2017

2560
2018

2561
2019

2562
2020

18,997

19,265

19,257

19,517

19,517

19,496

19,496

27,599

10,701

10,083

9,280

8,136

6,780

6,578

4,868

4,188

2555

2556

2557

๒๕๕๘

๒๕๕๙

2560

2561

2562

2013

2014

2015

๒๐๑๖

2017

2018

2019

2020

4,739
855
1,023
213
14

6,901
871
1,021
215
14

5918
871
965
202
14

4932
849
951
201
14

4182
838
929
201
14

4,059
839
928
200
14

2,728
861
988
257
16

2,303
732
835
217
0

1,304

1226

1,165

1079

581

288

140

101

1. สำหรับจำนวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บมจ.ทีโอที ดำเนินการเอง
2. จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ ที่ดำเนินการโดยบริษัทสัมปทาน ประกอบด้วยโทรศัพท์ประจำที่และสาธารณะ

ที่มา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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6.7 การเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต
ตารางที่ 1.12 ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2559 – 2561
ผิดพลาด! ไม่ใช่ลิงก์ที่ถูกต้องที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 25592561 สนง.สถิติแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

ตารางที่ 1.13 จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูลปี ๒๕61
ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by having
จังหวัด ครัวเรือน information and communication technology devices
ทั้งสิ้น

โทรศัพท์
มี

สตูล

โทรสาร
ไม่มี

มี

ไม่มี

77,861 1,005 76,856 326

คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

มี

เชื่อมต่อ

ไม่มี

77,535 16,028 61,833 57,404

ไม่เชื่อมต่อ
20,457

สนง.สถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

ตารางที่ 1.14 จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดปี ๒๕61
จังหวัด

สตูล

ครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

77,861

จำนวน
เครื่องโทรศัพท์

จำนวน
เครื่องโทรสาร

1,005

326

จำนวน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ
แบบกระเป๋าหิ้ว แเท็บเล็ต
11,219
10,629
3,594

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕61 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2563

6.8 โครงการเน็ตประชารัฐ
ตารางที่ 1.15 ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560
ชื่ออำเภอ/เขต
จำนวนหมู่บา้ นที่ติดตั้งปี 2560
ควนกาหลง
10
ควนโดน
4
ท่าแพ
5
ทุ่งหว้า
18
มะนัง
7
เมืองสตูล
9
ละงู
16
รวมทั้งหมด
69
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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6.9 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
6.9.1 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู
จังหวัดสตูลมีเส้นทางทางหลวงเชื่อมไปยังจังหวัดฝั่งอันดามัน ปัจจุบันมี 2 ช่องจราจร ทำให้การสัญจรไปมา
ของประชาชน การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดฝั่งอันดามัน ใช้ระยะเวลานาน
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ทั้งนี้จากจังหวัดสตูลไปตรังมีระยะทาง 150 กิโลเมตร หากมีการขยายถนนเป็น
4 ช่อ งจราจร ในเส้น ทางดัง กล่าว จะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิม ใช้ร ะยะเวลา 2 ชั่วโมง
30 นาที เป็นไม่เกิน 2 ชั่วโมง และเป็นการเชื่อมโยง (rute) การท่องเที่ยวระหว่างประเทศตั้งแต่สิงคโปร์
มาเลเซียถึงจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การจราจรจะมีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มโอกาส
ในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ
แนวเส้นทางโครงการ
ตอนที่ 1 ช่วงเชื่อ มโยงอำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน รวม 42.194 กม. งบประมาณ
1,450,000,000.00 บาท
ตอนที่ 2 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอทุ่งหว้า และทางเลื่องเมืองทุ่งหว้า รวม 19.945 กม. (ประมาณการ
ราคาไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ตอนที่ 3 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอทุ่งหว้า และอำเภอละงู รวม 9.261 กม. งบประมาณ 320,000,000.00 บาท
สถานะปัจ จุบัน : โครงการขยายถนนสายทุ่ งหว้า-ตรัง ได้บ รรจุอยู่ในโครงการของกรมทางหลวง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แนว
เส้นทางโครงมีระยะทางรวม 71.400 กิโลเมตร ขณะนี้ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
404 ตอน บ้านนา – บ้านสามแยก (ตอนที่ 1) ระยะทาง 21.131 กิโลเมตร งบประมาณ 1,049 ล้านบาท
โดยจะดำเนิน การก่ อ สร้ างในปี ง บประมาณ 2563 คงเหลือ เป็ น ทางขนาด 2 ช่อ งจราจรอีก ประมาณ
43 กิโลเมตร สำหรับตอนที่ เหลือจะส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติพิจารณาในปี 2563
6.9.2 โครงการสะพาน Andaman Gate Way (สะพานสตูล – เปอร์ลิส) เป็นเส้นทางที่
ก่อสร้างในทะเลเริ่มจากท่าเรือตำมะลัง ผ่านตำบลปูยู จังหวัดสตูล ไปยังบูเก็ตปูเต๊ะ ของรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ระยะทาง 14 กิโลเมตร สะพานอยู่บนเขตแดนของประเทศไทยส่วนใหญ่ หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น ทั้งการขนส่งสินค้าร่นระยะทางที่จะไปยังท่าเรือปีนัง สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ถึง
2 ใน 3 จากเดิมลดเวลาในการเดินทางได้มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มรายได้จากการท่ องเที่ยว มู ลค่าการค้าชายแดน
จะเกิดธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าบริเวณชายแดน สร้างบรรยากาศและปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ สามารถเชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกับประเทศมาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาค และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีอาชีพที่มั่นคงและรายได้สูงขึ้น จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ก่อให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆ การบริการ
สาธารณสุข การศึกษา มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้ น ข้อเรียกร้องนี้ได้ดำเนิน
มาตลอดจากประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน
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ในคราวที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล
เมื่ อวั นที่ ๒๙ กั นยายน ๒๕๖๐ ได้ มี ข้ อสั่ งการให้ หน่ วยงานราชการทั้ งส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาคเร่ งพั ฒ นา
ความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดสตูล ไปยังรัฐเปอร์ลิส รัฐปีนังของประเทศมาเลเซีย โดยให้
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน
จังหวัดสตูลได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้
๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๔ ฝ่าย ได้แก่ จังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัด
สตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทมิตราคม จำกัด เพื่อศึกษาออกแบบโครงการสะพานถนนสตูล – เปอร์ลิส
ซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ การสนั บสนุ นงบประมาณจากบริ ษั ท มิ ตราคม จำกั ด เป็ นระยะเวลา ๒๔ เดื อน ในวงเงิ น
๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการดำเนินการศึกษาไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากบริษัท มิตราคม จำกัด มีความเห็นที่
แตกต่างในประเด็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ฯ ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ทำการศึกษา จึงได้ยกเลิก
สัญญาจ้าง ทำให้ไม่สามารถนำไปสู่ผลการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๔ ฝ่ายได้
๒. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตูล เปอร์ลิส วงเงินงบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทยได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบกรณีดังกล่าวพิจารณาให้การ
สนับสนุน และได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งแล้ว
๓. จังหวัดสตูลได้เสนอโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตูล - เปอร์ลิส วงเงิน
งบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิ บ ห้ าล้ านสองแสนบาทถ้ วน) ซึ่ งได้ ผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑
ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
๔. กรมทางหลวงได้เรียนชี้แจงมายังจังหวัดสตู ล มี ความเห็นว่า หากจะดำเนินโครงการ
ดังกล่าวฝ่ายไทยและมาเลเซียควรมีข้อตกลงร่วมกันและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวงพร้อมที่จะ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
มี การนำเสนอโครงการต่ อที่ ป ระชุ มระดั บรั ฐมนตรี ครั้ งที่ 25 และการประชุ มอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา
รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มติที่ประชุมมอบหมายให้แขวงทางหลวงสตูล ไปดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ และเปลี่ยนชื่อโครงการจาก สะพานสตูล-เปอร์ลิส เป็นสะพาน Andaman Gate Way
ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการสะพาน Andaman Gateway (สะพานสตูล – เปอร์ลิส)
จากการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทัลเวิลด์ กรุงเทพ
ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกคณะทำงานจาก 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยประธานฝ่ายไทย คือ รองเลขาธิการ
สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ โดยในส่ วนของโครงการ Andaman Gateway ได้ รับการบรรจุ ไว้ ใน
Implementation Blueprint 2019 -2021 ของแผนงาน IMT-GT แล้ว
ตามที่จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สต 0017.2/ว 6787 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ขอให้กรม
ทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกระทรวง กรม เพื่อดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กรมทางหลวงได้มีหนังสือ ที่ คค 06138.2/1571 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 แจ้งว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
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2560 ที่ ประชุมมีมติให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติรับไปประสานกั บกระทรวงการ
ต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย (สตูล-เปอร์ลิส) จังหวัดสตูลนั้น กรมทาง
หลวงจึงเห็นว่าหากจะดำเนินการโครงการดังกล่าว รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรมีข้อตกลงร่วมกัน และกำหนดเป็น
นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อนำสู่ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบายแก่กรมทางหลวง โดยได้มีนโยบายและข้อสั่งการที่มอบหมายให้กรมทางหลวงดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งกรมทางหลวงมีการดำเนินการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยอยู่หลายเส้นทาง
นั้น เห็นว่ามีเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ เส้นทางไทย(สตูล) – มาเลเซีย (ปะลิส)
ซึ่งในเรื่องนี้หากกรมทางหลวงสามารถดำเนินการก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ขอให้กรม
ทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการ และจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวต่อไปด้วย
ทั้งนี้กรมทางหลวงได้เสนอแนะให้มีการเยี่ยมเยียนพูดคุยหารือหรือประชุมกันภายในระดับพื้นทีร่ ะหว่างจังหวัดสตูลกับ
ฝ่ายมาเลเซีย
6.9.3 โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสนามบินสตูล ตามที่ยูเนสโกประกาศรองรับให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 เมษายน ๒๕๖1 จังหวัดจึงมีความจำเป็นแร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานด้ านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบิ นในพื้ นที่ จั งหวัดสตูล เพื่ ออำนวยความสะดวกและให้ บริการแก่
นักท่องเที่ ยว จังหวัดสตูลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมท่าอากาศยานเพื่อศึกษาความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และการศึกษาออกแบบเบื้องต้นโครงการก่อสร้างสนามบินสตูล วงเงิน
งบประมาณ ๑๖,๐๔๑,๕๐๐ บาท (สิบหกล้านสีห่ มืน่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้แจ้งมายังจังหวัด
สตู ล เมื่ อวันที่ ๒๐ มิ ถุนายน ๒๕๖๑ ว่า ได้มี แผนงานในการศึกษาความเป็ นไปได้ในการก่ อสร้างสนามบินสตู ล
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๒
ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสนามบินสตูล
ตามที่ กรมท่าอากาศยานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ ปรึกษา ประกอบด้ วย บริษั ท แอมเพิ ล คอนซั ลแทนท์
(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ออมนิ โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
สตูล นั้น กรมท่าอากาศยานได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้ งที่ 2 (การประชุมปัจฉิม
นิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ โดยกรมท่าอากาศยาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว
จากการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสมต่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล
จังหวัดสตูลมี 6 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 พื้นที่ตำบลละงู อำเภอละงู และตำบลสาคร อำเภอท่าแพ มีข้อดีคือเป็นพื้นที่ราบและไม่มีพื้นที่
เสี่ยงน้ำท่วม ใช้เวลาเดินทางสู่ตัวเมือง 45 นาที ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือปากบารา ส่วนข้อเสีย คือ บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานธรณีสตูล และต้องเวนคืนที่ดินบางส่วน
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ทางเลือกที่ 2 พื้ นที่ตำบลท่าเรือ และตำบลแป-ระ , ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ ข้อดีคือเป็นพื้นที่ ราบและ
ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ใช้เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองสตูล 40 นาที ตั้งอยู่ระหว่างท่ าเรือปากบารา และตัวเมื องสตูล
ส่วนข้อเสียคือต้องเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ทางเลือกที่ 3 พื้นที่ตำบลท่าเรือ และตำบลแป-ระ , ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพและตำบลควนกาหลง อำเภอ
ควนกาหลง ข้อดีคือ เป็นพื้นที่ราบและไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ใช้เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองสตูล 39 นาที ข้อเสีย คือ
ต้องเวนคืนที่ดินทั้งหมด ด้านทิศตะวันออกมีแนวยอดเขากีดขวางเขตปลอดภัยทางขึ้นลงบางส่วน 2 ยอด
ทางเลือกที่ 4 พื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง ข้อดีคือเป็นพื้ นที่ราบและไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ใช้เวลา
เดินทางสู่ตัวเมืองสตูล 31 นาที ข้อเสียคือต้องเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ทางเลือกที่ 5 พื้นที่ตำบลคลองขุดและตำบลเกตรี อำเภอเมือง ข้อดีคือเป็นพื้นที่สนามบินเดิม พื้นที่บางส่วน
เป็นที่ราชพัสดุ ใช้เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองสตูล 13 นาที ข้อเสียคือตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม มีแนวสายไฟแรงสูง
ตัดผ่าน ด้านทิศเหนือมีแนวยอดเขากีดขวางเขตปลอดภัยทางขึ้นลงบางส่วน 6 ยอด
ทางเลือกที่ 6 พื้นที่ตำบลท่าแพ อำเภอท่ าแพ และตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง ข้อดีคือเป็นพื้นที่รายและ
ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราชพัสดุ ใช้เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองสตูล 32 นาที ข้อเสียคือมีบ่อขนาด
ใหญ่ 3 บ่อ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีแนวยอดเขากีดขวางเขตปลอดภัยทางขึ้นลงบางส่วน 5 ยอด
ผลสรุปจากการศึกษาปรากฏว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสม คือทางเลือกที่ 4 พื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง
ตั้ ง อยู่ ด้ านทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อ ของตั วเมื อ งสตู ล ห่ างจากตั วเมื องประมาณ 25 กิ โลเมตร ทางด้ าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงหมายเลข 416 ห่างจากทางหลวงประมาณ 4 กิโลเมตร
ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดสตูล ได้ประสานสอบถามไปยังกรมท่าอากาศยานเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ทราบว่า ขณะนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งผลการศึกษาข้างต้นให้แก่กรมท่าอากาศยานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การรายงาน
ผลการศึกษาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตรวจสอบด้านนโยบายการพัฒนา พร้อมทั้งส่งให้กรมการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบมาตรฐานของการบินในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าว
แล้ว กรมท่าอากาศยานจะจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณดำเนินการต่อไป
6.9.4 อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ได้รับการประกาศจากองค์กรยูเนสโกให้เป็น
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายอุทยานธรณีโลก
อุ ทยานธรณี โลกสตู ล มี พื้ นที่ ซึ่ งเป็ นอุทยานธรณี ทั้ งสิ้ น 2,597 ตารางกิ โลเมตร ครอบคลุ ม
4 อำเภอ ในจังหวัดสตูล ได้แก่
1. อำเภอเมืองสตูล
2. อำเภอทุ่งหว้า
3. อำเภอมะนัง
4. อำเภอละงู
ประกอบด้วยแหล่งที่ มี คุณค่าทางธรณี วิทยา 72 แห่ง เช่น แหล่งธรณี ซากดึกดำบรรพ์ แหล่ง
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย ทั้งบนบกและในทะเล อาทิเช่น
1. ถ้ำเลสเตโกดอน , น้ำตกธารปลิว ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งหว้า
2. ถ้ำภูผาเพชร ตั้งอยู่ในอำเภอมะนัง
3. ถ้ำเจ็ดคต , หินเขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย ทะเลแหวกเกาะหว้าหิน-เกาะลิดีเล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอละงู
4. เกาะไข่-หาดหินงามแห่งหมูเ่ กาะตะรุเตา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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การได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยโดยองค์กรยูเนสโก
ทำให้จังหวัดสตูลมีประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูลให้เป็นไปตามยุท ธศาสตร์ห ลัก ของแผนบริห ารจัดการ ข้อเสนอแนะของ UNESCO และนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ คือ
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิทัศน์โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
3. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลแบบบูรณาการ
4. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อที่หลากหลายรูปแบบ
5. คณะกรรมการด้านการบริหารการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชิงนิเวศด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ ตาม อุท ยานธรณี โลกสตูล จะต้องได้รับ การประเมิ นตามเงื่อนไขของ UNESCO
เพื่อให้คงความเป็นอุทยานธรณีโลกอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ศักยภาพดังกล่าวเชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการบูรณาการทำงาน
จากทุ กภาคส่วน ทั้ งในระดับ นโยบาย ระดับภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัดและระดับ ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานไปในทิ ศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกั นตลอดห่วงโซ่ก ารพัฒ นาตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ UNESCO จำนวน 8 ข้อ ดังนี้
1. ปรับปรุงวิธีการปกป้องแหล่งธรณีวิทยาและการสื่อความหมายบริเวณแหล่งชั้นหินแบบ
ฉบับเขาน้อยเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
2.พัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายฝั่งที่จะเสื่อมสลาย
อย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย
3. มีความตกลงร่วมมือกับอุทยานธรณีโลกแห่งอื่น เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก สึนามิ และแผ่นดินไหว เพื่อลดความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ
ดังกล่าว
4. ใช้ ป ระโยชน์ จ ากตำนานและเรื่อ งราวเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวในสนใจกับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่มากขึ้น
5. ควรจั ด สรรงบประมาณสำหรั บ จ้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถเฉพาะด้ า น
ทางการศึกษา การสื่อสาร การท่องเที่ยว และการออกแบบ เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งพื้นที่และการสร้าง
เครือข่าย รวมทั้งปัญหาความท้าทายในอนาคต
6. ใช้ตัวอย่างของปันหยาบาติกและทุ่งหว้าโฮมสเตโกดอนเป็นต้นแบบเพื่ อนำไปพัฒนาการ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบของ e-commerce
7. พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ อุ ท ยานธรณี โลกลั ง กาวี (Langkawi Global Geopark)
เพื่อนำไปสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกข้ามพรมแดนในอนาคต
8. สร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค
และโลก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสัมมนาการประชุมที่เกี่ยวกับ UNESCO Global Geopark
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสำรวจพื้นที่
และร่วมประชุมกั บ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า หอการค้าจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล
เป็นต้น เพื่อจัดทำ แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ UNESCO จำนวน
6 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งธรณีวิทยาบริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
แนวทางที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
แนวทางที่ 4 ยกระดับศูนย์การเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูล
แนวทางที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
แนวทางที่ 6 การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ซึ่งจังหวัดสตูลได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อจัดทำแผนงาน
โครงการไปบรรจุไว้ในแผนปฎิ บั ติก ารพั ฒ นาภาค แผนปฏิบั ติ ร าชการประจำปี ของกลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้
ฝั่ ง อั น ดามั น และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ข องจั ง หวั ด สตู ล ตามความเหมาะสม และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อไป
ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Pacific Geoparks Network, APGN 2021) ครั้งที่ ๗ ในเดือนกั นยายน ๒๕๖4 เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geopark Network : GGN)
ได้มีมติให้เลื่อนกำหนดการสัมมนาและการประชุมของอุทยานธรณีโลกในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงสร้างเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็นหลัก โดยมี
สัดส่วนร้อ ยละ 36.7 สาขาการผลิตที่ มี ความสำคัญ รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง และการขายปลีก ฯ
มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 10.0 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ
40.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) ปี 2561 มีมูลค่า
เท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.2
ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิ จเป็นอันดับ 5 ในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน สำหรับ
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่าน
มา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 107,505 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่ม
จังหวัดอันดามั น เป็นลำดับ ที่ 8 ของภาคใต้และลำดับที่ 39 ของประเทศ โดยมี มูล ค่า น้อยกว่าปีที่ ผ่านมา
ประมาณ 5,827 บาท
ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563
ตารางที่ 1.16 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2556 – 2561
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
Agriculture ภาคเกษตร
Agriculture, hunting and forestry
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
Non-Agriculture นอกภาคเกษตร
Mining and quarrying การทำเหมืองแร่
และเหมืองหิน
Manufacturing การผลิต
Electricity, Gas and Water supply การ
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
Water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities การจัดหาน้ำ การจัดการ และการ
บำบัดน้ำเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล
Construction การก่อสร้าง
Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles การ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานนต์
และจักรยานต์
Transportation and storage การขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า
Accommodation and food service
activities ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
Information and communication ข้อมูล

ปี 2556
14,260

ปี 2557
14,360

ปี 2558
13,261

ปี 2559
13,901

ปี 2560
12,535

ปี 2561
11,466

14,260

14,360

13,261

13,901

12,535

11,466

16,990

17,423

18,728

19,420

20,103

19,749

152

152

172

216

257

249

3,211

2,748

2,729

2,634

3,114

2,640

388

391

359

367

371

326

68

79

83

84

93

85

1,077

1,306

1,109

1,237

1,264

1,341

3,280

3,451

3,666

4,250

4,117

3,878

2,067

2,870

3,619

3,224

3,320

3,137

242

248

295

329

357

432

189

215

234

217

247

266
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หน่วย : ล้านบาท
ข่าวสารและการสื่อสาร
Financial and insurance activities
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
Real estate activities กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์
Professional, scientific and technical
activities กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค
Administrative and support service
activities กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน
Public administration and defence;
compulsory social security การบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการปรกัน
สังคมภาคบังคับ
Education การศึกษา
Human health and social work
activities กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์
Arts, entertainment and recreation
ศิลปะ ความบันเทิง และนัทนาการ
Other service activities กิจกรรมบริการ
ด้านอื่น ๆ
Gross provincial product (GPP)
GPP Per capita (Baht)
Population (1,000 persons)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

919

1,063

1,102

1,251

1,319

1,424

1,350

870

1,035

1,108

1,020

1,154

9

12

7

8

9

13

187

202

223

228

242

253

1,215

918

1,088

1,173

1,126

1,225

1,908

2,111

2,183

2,218

2,329

2,249

571

629

661

702

733

836

20

20

20

29

35

39

135

138

143

144

149

202

31,251
112,141
279

31,783
113,118
281

31,989
112,921
283

33,322
116,662
286

32,638
113,332
288

31,215
107,505
290

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ เป็ น อั น ดั บ 5 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด อั น ดามั น
โดยในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ
(GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP)

ภาพที่ 1.9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 – 2561
หน่วย : ล้านบาท

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63

2) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2561 หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่
หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก
รวมทั้งการขนส่งที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้า
ภาพที่ 1.10 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2561
หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2561 จังหวัดสตูลมี GPP
เฉลี่ยต่อหัว 107,505 บาท คิดเป็นลำดับที่ 39 ของประเทศ และคิดเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน
โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดสำหรับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดคือจัง หวัดตรัง มีค่าเฉลี่ย
เพียง 102,589 บาท เท่านั้น หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ปี 2559-2561 ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ภาพที่ 1.11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 - 2561
หน่วย : บาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาค
บริการ ซึ่งในปี 2561 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 52.7 ภาคเกษตร
มีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.7 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.6 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2556 – 2561 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ สัดส่วนในด้านอุ ตสาหกรรมมี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่ มากนั ก ในขณะที่ สัดส่วนของภาคบริการ
มี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น เนื่ องจากจัง หวัดสตู ล เริ่ ม มี ก ารขยายตั วของธุร กิ จ ด้ านการค้ าส่ ง ค้ าปลี ก การโรงแรม
การท่องเที่ยวมากขึ้น
ตารางที่ 1.17 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ)
ภาคการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

2556
14,260
45.6
3,819
12.2
13,171
42.1
31,251
100.0

2557
14,360
45.2
3,371
10.6
14,052
44.2
31,783
100.0

2558
13,261
41.5
3,343.5
10.5
15,384.3
48.1
31,989
100.0

2559
13,901
41.7
3,301
9.9
16,119
48.4
33,322
100.0

2560
12,535
38.4
3,836
11.8
16,267
49.8
32,638
100.0

2561
11,466
36.7
3,300
10.6
16,449
52.7
31,215
100.0

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63

(1) สาขาเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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จัง หวัด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทำการเกษตร
733,168 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 45,346 ครัวเรือน ในปี
การเพาะปลูก พ.ศ. 2562 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ แยกเป็นรายอำเภอ ดังตาราง
ตารางที่ 1.18 ตารางแสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2562
พืช
พื้นที่ปลูก (ไร่)
รวม
เศรษฐกิจ อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.ท่าแพ
อ.ละงู
อ.ทุ่งหว้า
อ.มะนัง
ยางพารา
90,561 39,829 134,101 60,246 87,644 88,403 65,599 566,382
ปาล์มน้ำมัน
9,086
4,339
36,078 12,754 17,230
9,824 38,763 128,075
ข้าว
5,204
2,438
436
3,023
6,889
6
193
18,190
ลองกอง
264
852
1,024
306
382
50
171
3,049
ทุเรียน
205
728
819
230
202
32
139
2,355
เงาะ
130
328
469
100
167
15
69
1,278
มังคุด
152
449
647
103
312
41
123
1,827
จำปาดะ
93
653
322
73
79
27
39
1,286
ที่มา : จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สำนักงานเกษตร
จังหวัดสตูล การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

ภาคการเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลโดยมีมูลค่าการผลิตภาค
การเกษตรประจำปี 2561 จำนวน 11,466 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.73 ของมูลค่าการผลิตรวม
ของทั้งจังหวัด โดยมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
และประมง
จังหวัดสตูล มีสภาพดินที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ เป็น
พื้นที่ ถือครองเพื่ อ ทำการเกษตรทั้ ง สิ้น 733,168 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 41.78 ของพื้น ที่ ทั้ ง จัง หวัด และมี
ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม การเกษตร ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ แล้ว
จำนวน 45,346 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)
พืช
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ปลูก 566, 382 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ปลูก 128,075 ไร่ ข้าวเนื้อที่ปลูก 18,190 ไร่ และไม้ผล เช่น ลองกองเนื้อที่ปลูก
3,049 ไร่ ทุเรียนเนื้อที่ปลูก 2,35๕ ไร่ เงาะเนื้อที่ปลูก ๑,278 ไร่ มังคุดเนื้อที่ปลูก 1,827 ไร่ และจำปาดะ
เนื้อที่ปลูก 1,286 ไร่ เป็นต้น

ภาพที่ 1.12 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญจังหวัดสตูล ปี 2562
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล มีดังนี้
ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดสตูล
และในปี 2562 ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งให้จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่
การผลิตยางพาราของประเทศไทยให้ตรงกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องรวม 8 หน่วยงาน ทำให้ข้อมูลพื้นที่
ปลูกยางพาราของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น (โดยรวมพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพั นธุ์พื ช) สรุป ในปี 256๑ จังหวัดสตูล มี พื้นที่ เพาะปลูก ทั้ งสิ้น ๕๖๖,943 ไร่ คิดเป็น 78%
ของพื้นที่การเกษตรของจังหวัด จากเดิมปี 2560 พื้นที่ 428,110 ไร่ เพิ่มขึ้น 32.43% แต่ราคาน้ำยางสด
ในพื้นที่เฉลี่ยตลอดปี 2561 ราคาเฉลี่ย 39.71 บาท ลดลดจากปี 2560 ราคาเฉลี่ย 43.19 บาท และในปี
2562 มีพื้นที่การปลูกยางพาราลดลงร้อยละ 0.10 โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ปลูกยางพาราไปปลูก
พืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน การทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องความ
เสถียรของราคายาง ซึ่งผกผันตามภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ไม่มีโรงงานแปรรูป
ยางพาราขนาดกลางและขนาดใหญ่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสตู ลกว่าร้อยละ 93 จึงขายน้ำยางสด
ให้แก่พ่อค้าตามจุดรับซื้อน้ำยางในพื้นที่และส่งออกไปแปรรูปยังจังหวัดใกล้เคียง

เกษตรกรอีกร้อยละ 6 นำน้ำยางสดเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงรมเพื่อทำยางแผ่นรมควัน และเกษตรกร
ร้อยละ 1 ทำยางก้นถ้วยขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูล ยังมีโอกาสในการพัฒนาการ
ผลิตและการแปรรูปยางพาราภายในจังหวัด โดยอาจก่อสร้างโรงงานน้ำยางข้น เพื่อเป็นการปรับสมดุลการผลิต
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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และการตลาดในการนำน้ำยางสดมาใช้ภายในจังหวัดได้มากขึ้น สามารถจัดการสต็อกยางที่จะส่งออกสู่ตลาด
กลางต่อไปได้ อันจะเป็นการช่วยพยุงราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำจนเกินไปในช่วงที่มีป ริม าณการผลิตสูงและ
ความต้องการของตลาดต่ำ
ตารางที่ 1.20 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2560-2562
ปีการ
ผลิต
2560
256๑
2562

พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ร้อยละ
(ไร่)
(ไร่)
428,110
356,697
566,943 +32.43 386,445
566,382 -00.10 433,865

ยางพารา
ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
มูลค่า
ร้อยละ
(ตัน)
(กก./ไร่/ปี)
เฉลี่ย
(ล้านบาท)
88,047
247
43.19
3,8๐๒.๗๕
+8.34
97,605
253
39.71
3,875.89
+12.27 111,612
257
39.27
4,383.00
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

ตารางที่ 1.21 แสดงการผลิตยางพาราในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
จังหวัด
ตรัง
พังงา
กระบี่
สตูล
ระนอง
ภูเก็ต
รวม

2560
1,240,746
543,545
512,130
368,619
274,138
59,933
2,999,111

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
๒๕๖๑
๒๕๖2
๑,๒๔๐,๑๖๐ 1,280,550
๕๕๔,๔๒๐
566,792
๔๙๑,๓๐๔
473,195
๓86,44๕
433,865
๒๘๑,๗๗๗
265,536
๕๙,๖๘๕
60,363
2,988,521 3,080,301

2560
301,941
142,781
136,071
86,179
68,978
11,165
747,115

ผลผลิต (ตัน)
๒๕๖๑
๓๒๘,๘๙๗
๑๔๖,๓๖๗
๑๓๑,๖๖๙
๘๙,๙๓๓
๗๑,๕๗๑
๑๑,๖๙๘
780,135

๒๕๖2
340,626
158,135
131,075
111,612
67,446
12,556
821,450

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
2560 ๒๕๖๑ 2562
243
๒๖๑
266
263
๒๖๔
279
266
๒๖๘
277
247
๒53
257
252
๒๕๔
254
186
๑๙๖
208
241
249
257

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

จากตารางจะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูลมี เนื้อที่ ให้ผลผลิตยางพารา และปริมาณผลผลิตอยู่ใน
ลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน รองจากจังหวัด ตรัง พังงา กระบี่ และข้อมูลปี 2562 ปริม าณ
ผลผลิตต่อไร่ของจังหวัดสตูล (257 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้อันดามัน เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และมีรายได้
จากยางพาราเป็นรายได้หลักของครอบครัวแต่ปัญหาราคายางพาราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ส่งผลกระทบต่อ รายได้ของเกษตรกรและต้นทุ นในการดูแลรัก ษาสวนยางพารา ดัง นั้น เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจึงต้อ งมีก ารปรับตัวทั้ง การลดต้นทุ นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การลดรายจ่ายใน
ครอบครัวและเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม
ในการพัฒนาการผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ควรมีการเพิ่มมูลค่าโดยจัด
ให้มีอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา ทั้ งอุต สาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำดับ เพื่อ
รองรับ ปริมาณผลผลิตยางพาราที่มีในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรต้องมีก ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง
ขั้นต้นให้มีคุณภาพดี มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงเพื่อให้โครงสร้างการผลิตยางพาราในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำต่อไป

ภาพที่ 1.13 แสดงปริมาณเนื้อที่ให้ผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ปีการผลิต 2560– 2562

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

ภาพที่ 1.14 แสดงปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ปีการผลิต 2560– 2562

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชยืนต้นที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดเมื่อเทียบกับพืชน้ำมัน
อื่นๆ และมีความทนทานต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากกว่าพืชอายุสั้นต่างๆ โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้นานกว่า 25 ปี อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นอาหารและใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซลได้ จึงทำให้
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แต่ ด้วยข้อจำกัดของแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ประเทศไทย
จึงเป็น 1 ใน 42 ประเทศของโลกเท่านั้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งประเทศไทยผลิต
ได้เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ำมันกว่า ๕.8 ล้านไร่ และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่งปาล์มน้ำมันมีระบบของการผลิตและ
การตลาดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นการพัฒนางานด้านปาล์มน้ำมันจึงมีความสำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยจะต้อ งพั ฒ นาครอบคลุม องค์ร วม ตั้ง แต่ ต้น น้ำ กลางน้ ำ ปลายน้ำ ให้ อยู่บ นพื้ นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสตูล รองจากยางพารา โดยมีพื้นที่
ปลูก ครอบคลุมทั้ ง 7 อำเภอ ในปี 25๖2 มีพื้นที่ ปลูก ปาล์มน้ำมันจำนวน 128,075 ไร่ ตั้งแต่ปี 2560แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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25๖2 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงเสริมจากภาวะราคายางพาราตกต่ำ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 1.22 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตัง้ แต่ปี 2560– 2562
ปาล์มน้ำมัน
ปีการ
ผลิต
2560
256๑
2562

พื้นที่ปลูก
(ไร่)

ร้อยละ

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)

109,421
115,775 +5.81
128,075 +10.62

104,822
108,266
117,563

ร้อยละ

+3.29
+8.59

ผลผลิต
(ตัน)
265,849
276,557
300,914

ผลผลิต
ราคา
มูลค่า
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(ล้านบาท)
(กก.ไร่/ปี)
2,536
3.75
966.93
2,554
2.81
777.13
2,560
3.04
778.24
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

ตารางที่ 1.23 แสดงการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่กลุม่ จังหวัดภาคใต้อันดามัน
จังหวัด
กระบี่
พังงา
ตรัง
ระนอง
สตูล
ภูเก็ต
รวม

เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
2560
256๑
2562
2560
256๑
2562
2560 256๑ 2562
1,072,238 ๑,๐๘๕,๖๓๓ ๑,118,321 3,349,672 ๓,๕๒๘,๓๐๗ ๓,710,589 3,124 ๓,๒๕๐ ๓,๒๕๐
209,171
๒๑๖,๑๘๑
๒15,284
634,416
๖๙๐,๒๖๖
775,๒11 3,033 ๓,๑๙๓ ๓,๑๙๓
171,324
๑๘๑,๙๓๘
20๑,318
512,773
๕๖๒,๓๗๐
616,234 2,993 ๓,๐๙๑ ๓,๐๙๑
101,023
๑๐๔,๐๖๓
134,8๖๓
311,454
๓๒๘,๕๒๗
419,289 3,083 ๓,๑๕๗ ๓,๑๕๗
105,922
๑08,266
117,563
269,783
๒๗6,557
300,914 2,547 ๒,554 ๒,560
1,657
๑,๗๕๓
๑,998
4,326
๔,๗๑๐
5,149 2,611 ๒,๖๘๗ 2,577
1,661,335 1,694,924 1,694,924 5,082,424 5,391,898 5,391,898 2,899 2,989 2,989

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

ภาพที่ 1.15 แสดงเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
ปีการผลิต 2560– 2562

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 25๖3

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.16 แสดงผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันปีการผลิต 2560– 2562

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 25๖3

แม้ ว่าจัง หวัดสตูล จะเป็ นจัง หวัดที่ มี พื้นที่ ป ลูก ปาล์ม น้ำมั น เพื่อการค้าแห่ง แรกของประเทศไทย
แต่ป ริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อ ปี ต่ำสุด และผลผลิตดังกล่าวยังมี ปริม าณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและ
ต่ำกว่าศัก ยภาพการผลิตปาล์ม น้ำมั นซึ่งสามารถผลิตได้ถึง 8 ตันต่อไร่ต่อปี เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่
1) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายย่อย ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งใน
เรื่อ งของพัน ธุ์ป าล์ม น้ำมั นที่ ป ลูก ไม่ มี คุณ ภาพ ด้านการจัดการสวนปาล์ม ไม่ เหมาะสมการตัดปาล์ม ไม่ ได้
คุณภาพ ฯลฯ 2) ปาล์มน้ำมันร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างต่ำ
3) การผลิตส่วนใหญ่ต่างคนต่างทำ ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ขาดพลังด้านการผลิตและการตลาด เป็นต้น
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ สร้างความเสียหายให้กับประเทศ จึงควรมีแนวทางการส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ำมันโดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ โดยการจัดการที่ถูกต้อง และการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรเพื่อการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดให้มั่นคงและยั่งยืน
ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ ยว เกษตรกรจะขายให้กับแหล่งรับซื้อ 2 แหล่ง คือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80
ขายให้กับลานเท ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 65 ลานเท ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 จะขาย
ให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่จำนวน 4 โรง ในขณะเดียวกันลานเทที่รับซื้อผลผลิตทะลาย
ปาล์มสดของเกษตรกรก็จะส่งขายให้กับ โรงงานในจังหวัด ร้อยละ 30 ที่ เหลือร้อยละ 70 จะส่งขายให้กั บ
โรงงานต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ตรัง และกระบี่
ภาพที่ 1.17 โครงสร้างการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล
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ข้าวนาปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดสตูล รองลงมาจาก ยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน ซึ่งฤดูการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป สำหรับการ
ปลูกข้าว จังหวัดสตูลมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นซึ่งทำ
รายได้มากกว่า และต้นทุนการผลิตสูง ตั้งแต่ปี 2560-25๖2 พื้นที่ปลูกข้าวนาปีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ โดยปลูกในพื้นที่นาปี ส่วนพื้นที่นาปรัง เกษตรกร
นิยมปลูกพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี สำหรับในปี 2562 จังหวัดสตูล มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 18,190
ไร่
ตารางที่ 1.24 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2560–2562
ปีการผลิต
2560/2561
256๑/256๒
2562/2563

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
20,054
18,974
18,190

ร้อยละ
-5.39
-4.13

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
18,589
18,974
18,190

ข้าวนาปี
ผลผลิต
ร้อยละ
(ตัน)
7,609
+2.07
8,283
-4.13
7,916

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่/ปี)
409
437
435

ราคาเฉลี่ย
(บาท)
10.00
10.62
12.92

มูลค่า
(ล้านบาท)
76.09
87.97
102.27

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

ภาพที่ 1.18 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558 – 2563

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563

หากพิ จ ารณาในภาพรวมของภาคใต้ ในปี 2562 จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ าวเป็ น ลำดั บ ที่ 7
ของภูมิภาคนี้ และผลผลิตข้าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพื้นที่ปลูกข้าว
ภาพที่ 1.19 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวจำแนกตามจังหวัดของภาคใต้ พ.ศ. 2562

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ผลผลิตด้านการเกษตรยังคงเป็นสินค้าหลักในการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูล แต่ผลผลิตจาก พืช
เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือข้าวนาปี มีระดับแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง
ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูง เนื่องจากมีผลผลิตในตลาดค่อนข้างมาก ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคู่แข่งใน
ตลาดโลกเริ่มมีมากขึ้น การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด ควรเน้น
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และควรส่งเสริม การตลาดออนไลน์ให้กั บ กลุ่ม เกษตรกร เนื่องจากปัจ จุบันแนวโน้ม ด้านตลาด
ออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม
การปศุสัตว์
ปัจ จุบั น จั งหวัดสตูล มี เกษตรกรผู้เ ลี้ยงสัตว์ จำนวน 23,294 ครัวเรือน จำนวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สูงสุดอยู่ในพื้ นที่ อ ำเภอเมืองสตูล จำนวน 5,119 ราย รองลงมา คือ อำเภอละงู
จำนวน 4,462 ราย และอำเภอท่าแพ จำนวน 3,884 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงแบบผสมผสานกับอาชีพหลัก ซึ่งก็คือ การทำสวนยางพารา การทำสวน
ปาล์มน้ำมัน การทำสวนผลไม้ การทำไร่-นา เป็นต้น จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อครัวเรือนมีจำนวนน้อยและมัก
เลี้ยงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ในแปลงหญ้าสาธารณะและในพื้นทีก่ ารเกษตรอื่น ๆ เช่น สวนยางพารา
สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ไร่-นา เป็นต้น เกษตรกรยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการปลูกพืชอาหารสัตว์
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากนัก มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็นส่วนน้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่
ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้ นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มี โรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค และการบริห าร
จัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ตารางที่ 1.25 จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่
อำเภอ
เมือง
ละงู
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
มะนัง
รวม

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
(ครัวเรือน)
5,119
4,462
2,391
2,126
2,688
3,884
2,624
23,294

พื้นที่ปลูกหญ้า/
พืชอาหารสัตว์ (ไร่)
1,561
2,156
114
1,201
126
264
208
5,630

ที่มาของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ตารางที่ 1.26จำนวนสัตว์เลีย้ งรายชนิดสัตว์
ชนิดสัตว์
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะเนื้อ
แกะ

จำนวน (ตัว)
35,697
182
13,636
29,619
592

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน)
7,659
51
123
4,947
100
33

ชนิดสัตว์
เป็ด
ไก่พื้นเมือง
ไก่เนื้อ

จำนวน (ตัว)
108,936
518,283
1,173,253

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน)
6,249
19,735
94

ที่มาของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ตารางที่ 1.27 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2560-2563
ปี พ.ศ.
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
พื้นที่ปลูกหญ้า/
พื้นที่ทุ่งหญ้า
(ครัวเรือน)
พืชอาหารสัตว์ (ไร่)
สาธารณะ (ไร่)
2560
16,513
4,332.75
4,700.00
2561
20,755
522.00
4,700.00
2562
21,364
656.00
4,700.00
2563 *
23,294
707.00
4,700.00
* ณ 13 กรกฎาคม 2563
ตารางที่ 1.28 แสดงข้อมูลด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2563
ชนิดสัตว์เลี้ยง
จำนวนสัตว์เลี้ยง (ตัว)
จำนวนเกษตรกร
มูลค่าผลผลิต (บาท)
(ครัวเรือน)
โคเนื้อ
35,697
7,659
803,182,500
แพะ
31,127
4,980
124,508,000
แกะ
592
100
2,368,000
สุกร
13,636
123
95,452,000
ไก่พื้นเมือง
518,283
19,735
77,742,450
ไก่ไข่
300,054
477
252,045,360
ไก่เนื้อ
1,173,253
94
73,914,939
เป็ด
108,936
5,942
17,429,760
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

จังหวัดสตูล ได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วย
ผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๗ หน่วย สำหรับบริการผสมเทียมโคเนื้ อ แพะเนื้อ มีโรงฆ่าสัตว์ใหญ่
(โค) จำนวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จำนวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน ๒ แห่ง และ
สถานที่กักกันสัตว์ จำนวน ๓ แห่ง
หมายเหตุ : มูลค่าผลผลิต
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
จากสถานการณ์ราคาของยางพาราตกต่ ำ ราคาของปาล์มน้ำมัน ที่ไม่สูงมากนัก ราคาของ
ผลไม้แต่ละฤดูกาลไม่ มีความแน่นอน เกษตรกรจำนวนหนึ่งได้หันมาทำการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างจริงจัง และมี
แนวโน้มปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ และการประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดปัจจัยการผลิต เช่น
พันธุ์สัตว์-พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ เทคโนโลยีก ารผลิตที่เหมาะสม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และอื่น ๆ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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การเลีย้ งโคเนื้อ
การเลี้ยงโคเนื้อมีมูลค่าการผลิตด้านปศุสัตว์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ
ในปี ๒๕๖2 เกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องราคาของยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน ประกอบกับมีแรงจูงใจเรื่องราคาโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น และมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรชนิดอื่น
เช่น ทางปาล์มน้ำมัน ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบใน
การจัดทำอาหารสัตว์ได้ในรูปของอาหาร TMR ซึ่งทางราชการให้การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ และที่สำคัญตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโคเนื้อไม่มีปัญหาเรื่องราคา
ตกต่ำ แต่เกษตรกรยังมีข้อจำกัดด้านพื้นที่เลี้ยงและแหล่งเงินทุนในการที่จะซื้อพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อ
การเลี้ยงแพะเนื้อ
การเลี้ยงแพะเนื้อทรงตัว มีปัญหาด้านการขาดแคลนพ่อพันธุ์ -แม่พันธุ์ดีเพื่อใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์ การเลี้ยงแพะเนื้อมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ทุก ๑-๒ ปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
สายเลือดชิด ซึ่งจะทำให้แพะมีคุณภาพลดลง เกษตรกรบางส่วนมีการนำมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำการเกษตร
ชนิดอื่น เช่น ทางปาล์มน้ำมัน ต้นข้าวโพดหลังจากเก็ บเกี่ยวผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ มาใช้เลี้ยงแพะ และเป็น
ส่วนประกอบในการจัดทำอาหารสัตว์ได้ในรูปของอาหาร TMR ซึ่งทางราชการให้การสนับสนุนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ การเลี้ยงแพะเนื้อในระยะเวลา ๖-๗ ปีที่ผ่านมาทีท่ าง
ราชการส่งเสริมให้ผลิต ยังไม่ประสบปัญหาแพะเนื้อล้นตลาด
การบริโภคเนื้อแพะยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และยัง
ไม่เป็นที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ราคาแพะเนื้อมีชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดสตูลที่ เกษตรกรจำหน่ายหน้าฟาร์ม
มีราคาค่อนข้างสูง กิ โลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาทต่อกิโลกรัม เมื่ อเปรียบเที ยบกั บพื้นที่ จังหวัดในภาคกลาง
กิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๕๐ บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นเนื้อแพะแล้ว ทำให้เนื้อแพะมีราคาสูงมาก
กิโลกรัมละ ๓๐๐-๓๘๐ บาทต่อกิโลกรัม ไม่สามารถทำการตลาดแข่งขันกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ อาทิ เช่น เนื้อโค
กิโลกรัมละ ๒๖๐-๒๘๐ บาท/กิโลกรัม เนื้อสุกร กิโลกรัมละ ๑๑๐-๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลทำให้เนื้อแพะ
ยังไม่เทปิดกว้างสำหรับผู้บริโภคทั่วไป
การประมง
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2562 มูลค่าทั้งสิ้น 4,467.354 ล้านบาท
โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,859.34 ล้านบาท รองลงมาคือ การประมงพื้นบ้าน
1,134.28 ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล 885.5483 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2558 - 2561 มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชย์และการประมงพื้นบ้านลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562
พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.68
ตารางที่ 1.29 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
5,180.19

2559
4,925.52

2560
3,881.11

2561
3,665.77

2562
4,167.535

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
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1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทำการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จำนวน 370 ลำ
และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่นำปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2562 ประมาณการมีปริมาณสัตว์น้ำ
รวมทั้ ง หมด 51,183.16 ตัน มู ล ค่ า 1,859.34 ล้ านบาท ปริม าณผลผลิ ตปี 2562 มี แ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้ น
เนื่องจากมาตรการการควบคุมให้เรือประมงทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2561
พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7
ตารางที่ 1.30 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
97,502.85

2559
83,335.17

2560
58,335.04

2561
47,834.73

2562
51,183.16

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

2)การประมงพื้นบ้าน เป็นการทำการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จำนวน 2,776 ลำ
มีผลผลิตสัตว์น้ำที่ จับ ได้ปี 2562 จำนวน 13,222.59 ตันเศษ มูล ค่า 1,134.28 ล้านบาทเศษ ปริมาณ
ผลผลิตปี 2558-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการการปราบปรามเครื่องมือทำการประมงที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
ตารางที่ 1.31 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพืน้ บ้าน ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
10,844.11

2559
10,735.67

2560
12,346.02

2561
12,592.94

2562
13,222.59

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

3) การทำฟาร์มเลี้ย งสัตว์น้ำ กร่อย พื้นที่ การเลี้ยงอยู่ใน 4 อำเภอชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลา
กะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอื่นๆ มี จำนวน 726 ฟาร์ม
พื้นที่การเลี้ยง 452.51 ไร่ ผลผลิตปี 2562 จำนวน 994.08 ตัน มูลค่า 150.125 ล้านบาท มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมอาชีพภาครัฐประกอบราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ที่มีราคาสูงขึ้น เปรีย บเทียบกับ
ปีฐาน 2561 พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.08
ตารางที่ 1.32 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
1,181.30

2559
1,216.37

2560
973.10

2561
964.38

2562
994.08

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจำนวนเกษตรกร 36 ราย
ผลผลิต ปี 2562 อยู่ที่ 2.05 ล้านตัว มูลค่า 24.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอละงู มีแนวโน้มคงที่
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.43
ตารางที่ 1.33 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ล้านตัว)

2558
2.28

2559
2.34

2560
2.50

2561
2.00

2562
2.05

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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5) การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มที่มีผลผลิต จำนวน 455 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7,627.29 ไร่ โดยผลผลิต
ปี 2562 มี ปริมาณ 6,470.93 ตั น มู ลค่า 885.54 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้ งขนาด 100 ตัวต่อกิ โลกรัม
เคลื่อนไหวอยู่ที่ 100-130 บาท มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีการประสบปัญหาเรื่องโรคกุ้งและ
ราคาที่ไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 14.62
ตารางที่ 1.34 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
9,680.00

2559
9,957.00

2560
7,682.28

2561
7,578.91

2562
6,470.93

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

6) การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟาร์ม จำนวน 12 ราย ปี 2562 มีผลผลิต 386.71 ล้านตัว มูลค่า
42.5 ล้านบาท โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
เกษตรกรยังไม่มีแรงจูงใจจากราคากุ้งที่ยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการเลี้ยง เปรียบเทียบกับปีฐาน 2561
พบว่าผลผลิตลดลง ร้อยละ 13.01
ตารางที่ 1.35 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ล้านตัว)

2558
788

2559
800

2560
700

2561
444.55

2562
386.71

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มี ฟาร์มเลี้ยง 1,959 ฟาร์ม พื้นที่ การเลี้ยง 7 อำเภอ 995.28 ไร่ ปี 2562
ผลผลิตอยู่ที่ 1,037.23 ตัน มูลค่า 62.23 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง ทำให้มีผลผลิต
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าผลผลิตลดลง ร้อยละ 4.99
ตารางที่ 1.36 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
997.33

2559
1,097.06

2560
1,284.49

2561
1,091.82

2562
1,037.23

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

8) การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้ำลำคลอง หนองบึง เพื่อนำมาบริโภค มีปริมาณ
สัตว์น้ำ 162.21 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.92 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดสภาวะภัยแล้งต่อเน่องปี2561/2562
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าผลผลิตลดลง ร้อยละ 5
ตารางที่ 1.37 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์นำ้ จืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
136.89

2559
143.73

2560
155.23

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

2561
170.75

2562
162.21

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

9) ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2562 พบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา และพ่อค้า
คนกลาง จำนวน 225 ราย สถานประกอบการผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย สถานประกอบการแปรรูป
เบื้องต้น 9 ราย สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง 6 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้นำเข้าส่งออก
สัตว์น้ำ 108 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ผู้นำเข้าและส่งออก เนื่องจากอุปสงค์ด้านสินค้าสัตว์น้ำ
เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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10) ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 69 แห่ง (ท่าเอกชน 68 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง)
ส่วนท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านสำหรับชาวประมงพื้นบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจำนวน 69 แห่ง
ส่วนใหญ่ มี ส ภาพชำรุด ที่ ต้อ งซ่อ มแซมโดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้จ ะเกิด ความเสียหายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน ทำให้การจะซ่อมแซม มี
ข้อจำกัดด้วยระเบียบต่างๆ การหาแนวทางในทางปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในการดำเนินการ ทำได้รวดเร็ว จะ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงได้
(2) สาขาอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรม
๑) สถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
จัง หวัดสตูล มี โรงงานที่ ได้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจำนวนทั้งสิ้น 357 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,557.81 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน 5,054 คน โดย
จำแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้
ตาราง ที่ 1.38 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก
จำพวกที่
1

จำนวนโรงงาน
(โรงงาน)
83

2
3
รวม

23
251
357

จำนวนเงินทุน
(ล้านบาท)
22.42

จำนวนคนงาน
(คน)
120

42.96
136
4,492.43
4,798
4,557.81
5,054
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1.39 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ

จำนวน
เงินลงทุน
คนงาน
(โรง)
(ล้านบาท)
(คน)
อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว,ถ่านจากกะลามะพร้า ว)
75
32.53
87
อุตสาหกรรมอาหาร
33
433.99
1,755
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
6
13.10
20
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
37
653.45
1,484
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
3
1.85
10
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
1
0.75
6
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3
55.08
31
อุตสาหกรรมยาง
34
882.31
473
อุตสาหกรรมอโลหะ
15
191.09
215
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
10
24.98
38
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
3
7.13
17
อุตสาหกรรมขนส่ง
26
361.23
287
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
2
24.84
13
อุตสาหกรรมอื่นๆ
109
1,875.48
618
รวม
357
4,557.81
5,054
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทีส่ ำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ตสาหกรรมไม้ และผลิตภั ณฑ์ จ ากไม้ ส่วนใหญ่เ ป็นการแปรรูป ไม้ ยางพารา ทำวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 37 โรงงาน เงินลงทุน 653.45 ล้านบาท คนงาน 1,484 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ทำยางแผ่นผึ่ง แห้ง /รมควัน ตามลำดับ ปัจ จุบันมี จำนวนโรงงานทั้ งสิ้น 34 โรงงาน เงินลงทุ น
882.31 ล้านบาท คนงาน 473 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ำมันปาล์ม การทำอาหารทะเลกระป๋อง ตามลำดับ
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 33 โรงงาน เงินลงทุน 433.99 ล้านบาท คนงาน 1,755 คน
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2562 มีจำนวน 357 โรงงาน เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2562 จำนวน 5 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ
1.42 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 21.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.47 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาต ได้แก่
ขุดตักดินลูกรัง ต้มแกะล้างปู และทำวงกบ ประตู หน้าต่าง
ตารางที่ 1.40 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

ปี พ.ศ.2560
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
75
32.53
27
427.68
5
12.00
35
648.18
3
1.85
1
0.75
3
55.08
33
875.71
16
192.89
10
24.98
2
3.13
24
351.33
1
22.84
100
1,826.33
335
4,475.28

ปี พ.ศ.2561
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
75
32.53
32
431.64
5
12.00
36
652.68
3
1.85
1
0.75
3
55.08
35
885.21
15
191.09
10
24.98
3
7.13
26
361.23
2
24.84
106
1,855.48
352
4,536.49

ปี พ.ศ.2562
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
75
32.53
33
433.99
6
13.10
37
653.45
3
1.85
1
0.75
3
55.08
34
882.31
15
191.09
10
24.98
3
7.13
26
361.23
2
24.84
109
1,875.48
357
4,557.81

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากตารางสถิติข้อ มูลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามั น จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูลมี
จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2562 มีสัดส่ วนร้อยละ 7.14 และมีเงิน
ลงทุน สัดส่วนร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2561 การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ลดลง จากปี พ.ศ.2560 จำนวน 534.04 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 มีการ
ลงทุน ลดลง จากปี พ.ศ.2561 จำนวน 39.89 ล้านบาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.41 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ปี พ.ศ.2560
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
16
595.25
14
973.69
56
884.36
8
89.85
17
451.06
15
183.24
126
3,177.45
12.69
18.73

1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม
สัดส่วน (%)

ปี พ.ศ.2561
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
17
61.21
25
1,300.24
45
4,140.72
7
148.70
9
118.02
21
484.74
124
6,253.63
13.71
0.98

ปี พ.ศ.2562
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
5
21.32
21
1,418.25
24
224.63
6
159.50
4
230.12
10
451.91
70
2,505.73
7.14
0.85

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1.42 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน
1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
595.25
61.21
21.32
973.69 1,300.24 1,418.25
884.36
67.82
224.63
89.85
148.70
159.50
451.06
118.02
230.12
183.24
484.74
451.91
3,177.45 2,180.73 2,505.73

อัตราขยายตัว (ร้อย
สัดส่วน (ร้อยละ)
ละ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562
-89.72 -65.17
2.80
0.85
33.54
9.08
59.62
56.60
-92.33 231.21
3.11
8.96
65.50
7.26
6.82
6.36
-73.83
94.98
5.41
9.18
164.54
-6.77
22.24
18.05
-31.37
14.90 100.00 100.00
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากการเปรี ย บเที ย บอุ ต สาหกรรมที่ ส ำคั ญ ของ 6 จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/ผลิตภัณฑ์จากยาง แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และหีบ
น้ำมันปาล์ม จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/
ผลิตภัณฑ์จากยาง มีสัดส่วนร้อยละ 18.09 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย
จังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 2 รองจากจังหวัดตรัง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 55.85
ตารางที่ 1.43 แสดงสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน

1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่

อุตสาหกรรมที่สำคัญ
ทำยางแผ่น
รมควัน/
ผลิตภัณฑ์
จากยาง
(โรง)

หีบน้ำมัน
ปาล์ม
(โรง)

อาหาร
ทะเล
(โรง)

34
31

6
37

5
1

สัดส่วน (%)
แปรรูปไม้ ทำยางแผ่น
ยางพารา
รมควัน/
(โรง)
ผลิตภัณฑ์จาก
ยาง
(โรง)

11
24

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

18.09
16.49

หีบน้ำมัน
ปาล์ม
(โรง)

10
61.67

อาหารทะเล
(โรง)

9.26
1.85

แปรรูปไม้
ยางพารา
(โรง)

7.48
16.33
40

3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม

105
6
5
7
188

7
6
4
60

15
67
55.85
11.67
7
35
3.19
10
10
2
2.66
16
8
3.72
6.66
54
147
100.00 100.00
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

27.78
45.58
12.96
23.81
18.52
1.36
29.63
5.44
100.00 100.00
31 ธันวาคม 2562
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การเปรียบเทียบสถิติโครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากตารางสถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติสง่ เสริมการลงทุนของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูล มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติสง่ เสริม
การลงทุน ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.78 เงินลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.21 และการจ้างงาน คิดเป็นสั ดส่วนร้อยละ 0.05 เมื่อ
เทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2559 - 2561 ไม่มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแต่อย่างใด โดยจังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 6
ตารางที่ 1.44 แสดงสถิตโิ ครงการที่ได้รบั อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2558-2562
จังหวัด

กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน
สัดส่วน(%)

ปี 2558
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

โครงการ
จ้างงาน โครงการ
ได้รับ
(คนไทย) ได้รับ
อนุมัติ
อนุมัติ
4 1,443.80
349
2
3 1,783.00
958
4
1
20.00
54
15 5,712.20 2,161
24
1 1,288.00
149
1
2
936.00
121
26 11,183.00 3,792
31
7.69

8.37

3.19

-

ปี 2559
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จ้างงาน
(คนไทย)

178.00
2,223.00
4,241.00
50.00
6,692.00

69
321
1,274
12
1,676

โครงการ
ได้รับ
อนุมัติ
2
3
2
24
31

-

-

-

ปี 2560
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 2561
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

99.00
656.00
150.00
6,044.20
6,949.20
-

ปี 2562
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จ้างงาน โครงการ
จ้างงาน โครงการ
(คนไทย) ได้รับ
(คนไทย) ได้รับ
อนุมัติ
อนุมัติ
17
6 1,004.60
47
3
98.9
220
3
838.00
102
7 1,830.17
358
1 2,308.00
264
2
2,626
1,238
8 14,968.70 2,042
22
7,940
1
742
1
27.31
1,833
18 19,119.30 2,455
36 13,264.38
-

-

-

-

2.78

0.21

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

จ้างงาน
(คนไทย)
3
696
631
1,454
66
1
2,220
0.05

ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ในปี 2562 มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง ร้อยละ 65.17
เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 โรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงงานที่ ใช้เงินลงทุ นสูง อาทิ (1) นายอาทร ไชยรักษ์ ประกอบกิจการขุดตักดิน เงินลงทุ น 10 ล้านบาท
(2) นายยงยุทธ อภิวัฒน์ ประกอบกิจการต้ม แกะ ล้างปู เงินลงทุน 2.35 ล้านบาท (3) นายอดุลย์ หลีมานัน
ประกอบกิจการขุดตักดิน เงินลงทุน 1.50 ล้านบาท
สัด ส่ วนการลงทุ นภาคอุ ตสาหกรรมของจัง หวั ดสตู ล ปี 2562 เมื่ อ เที ย บกั บ จั ง หวัด อื่ น ในกลุ่ ม
6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสัดส่วนการลงทุนน้อยที่สุด โดยจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 0.85 อยู่ใน
ลำดับที่ 6 รองจากจังหวัดพังงา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 6.36
สรุปความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จังหวัดสตูล
ภาพรวมจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในปี 2562 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในช่วงดังกล่าว ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดใน
ปริมาณที่ลดลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และราคายางพาราตกต่ำอยู่ในระดับ
กิโลกรัมละ 36-45 บาท สาเหตุที่ราคายางพาราตกต่ำเนื่องจากเป็นช่วงของการเปิดกรีดยางพาราและปริมาณ
ยางพาราออกมามาก เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำผู้ประกอบการจึงหยุดการผลิตยางแผ่นรมควัน แต่เปลี่ยนมาเป็น
ขายน้ำยางสดแทน และในด้านของปาล์มน้ำมันราคาถูก ผู้ประกอบการจึงชะลอการจำหน่ายโดยการเก็บไว้ ใน
สต๊อก สำหรับความร่วมมือของผู้ประกอบการในพื้นที่มีศักยภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการผลิตที่
เข้ม แข็งทั้ งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังขาดการบริห ารจัดการด้านวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม
SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ยังขาดการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรอง และ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้มีความสามารถในการแข่งขันหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมี
น้อยกว่าจังหวัดที่มีความพร้อมมากกว่า
ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล
๑. นโยบายภาครัฐ เช่น ข้อ จำกั ดกฎหมายผั ง เมื อง ที่ เ น้นพื้ นที่ อนุ รัก รัก ษ์ อุท ยานโลก ที่ ไม่
สามารถสร้างหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทำให้นักลงทุนต้องเคลื่อนย้ายการลงทุนไปจังหวัดอื่น
๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกของจังหวัดสตูล ขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัด
๓. พื้นที่ ส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล ร้อยละ ๖๕ อยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานและเขตอนุรักษ์ ทำให้มี
ข้อจำกัดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๔. ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูลเป็นการผลิตที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการ
เพาะปลูก วัตถุดิบ ทางการเกษตรที่มี การผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับ ที่ 1 คือ ยางพารา ซึ่งมี พื้นที่ ปลูก
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของพื้น ที่ปลูกทั้งหมด รองลงมาคือปาล์มน้ำมัน โดยในจังหวัดสตูลมีโรงงาน
เกี่ ยวกับ การผลิตยางพาราทั้ งหมด 35 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก และเป็นโรงงานที่ แปรรูป ขั้นต้น
เกี่ ยวกั บ ยางแผ่นรมควัน ยางเครป จำนวน 32 โรงงาน และเป็นโรงงานที่ แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ จ ำนวน
3 โรงงาน เป็ น หมอนยางพารา จำนวน 2 โรงงาน และเป็ นแผ่ น ยางสนามฟุ ตซอล จำนวน 1 โรงงาน
ส่วนโรงงานที่เกี่ยวกับการสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวน 7 โรงงาน ซึ่งจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งพืชผลทางการ
เกษตรทั้งด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันปีที่ผ่านมาจังหวัดสตูลออกสู่ตลาดในปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจาก
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ประสบภาวะฝนตกชุก และราคาตกต่ำ ทั้ ง ยางพาราและปาล์ม น้ำมั น เป็นเหตุให้ผู้ป ระกอบการต้องชะลอ
การผลิตยางแผ่นรมควัน โดยเปลี่ยนไปขายน้ำยางสดแทน ส่วนผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันไม่สามารถส่งขายได้
และเก็บไว้ในสต๊อก เพื่อรอดูภาวะเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 ในไตรมาสแรกด้าน
ของผลผลิตเริ่มออกในปริมาณที่ลดลง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นช่วงที่ยางพาราเริ่มผลิใบและปาล์มน้ำมันจะมี
ผลผลิตที่ลดลง ทำให้โรงงานที่ผลิตยางแผ่นรมควันและปาล์มน้ำมันต้องชะลอการผลิตไปถึงไตรมาส 3 และ
ในช่วงไตรมาส 2 ยางก็เริ่มให้ผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูแล้งและยางผลัดใบ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลหดตัวลง ยิ่งในปี 2563 ผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการตลาดลดลง
การเหมืองแร่
ในปี 2562 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน (ประทานบัตร) จำนวน 2 แปลง และ
ได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมือง จำนวน 1 แปลง และหยุดการทำเหมือง 1 แปลง ดังนี้
1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน 1 แปลง อายุ
ประทานบัตร 20 ปี ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่ งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จัง หวัดสตูล ของนายชยุตพงศ์ เรืองกู ล (ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทองรับช่วงฯ)
2. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน 1 แปลง
อายุประทานบัตร 10 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผาศิล าละงู จำกัด
(หยุดการทำเหมือง)
ตารางที่ 1.45 แสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล
ผู้ถือประทานบัตร/ที่อยู่

ชื่อภูเขา

เนื้อที่ (ไร่)

วันเริ่มต้น

วันสิ้นอายุ

ประทานบัตรเลขที่ 23943/15223
นายชยุตพงศ์ เรืองกูล
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทอง รับช่วง
ฯ)
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
ประทานบัตรเลขที่ 23977/15868
บริษัท พุธผาศิลาละงู จำกัด
หมู่ที่ 5 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
(หยุดชั่วคราว)

เขาโต๊ะชัง
เขาจำปา
เขาเณร

130-3-46

30 มี.ค.42

29 มี.ค.62

แร่คงเหลือ
ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 62 (เมตริกตัน)
2,846,539.60

-

51-3-29

13 ต.ค.52

12 ต.ค.62

2,508,154.40

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1.46 แสดงข้อมูลรายได้คา่ ภาคหลวงแร่ในจังหวัดสตูล
ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง
(หจก.เรืองกูลศิลาทอง)

ปี 2560
ปริมาณ
(เมตริกตัน)
924,709.20

ปี 2561
มูลค่า
(ล้านบาท)
6.66

ปริมาณ
(เมตริกตัน)
844,855.20

ปี 2562
มูลค่า
(ล้านบาท)
6.08

ปริมาณ
(เมตริกตัน)
77,468.00

มูลค่า
(ล้านบาท)
0.56

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ผลผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผลิตได้ ใช้ในพื้นที่จังหวัดสตูลประมาณ
100% โดยขายให้กับร้านวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า เนื่องจากขณะนี้เหมืองหินที่ได้รับสัมปทานสิ้นอายุประทานบัตรทั้ง 3 แปลง
(3) สาขาการบริการ
การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมี
โบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยง
ภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชียซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การ
เชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ ดี ที่ สามารถสร้างมู ลค่าเพิ่มได้
ความหลากหลายของระบบนิ เวศน์ทั้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของ
นักท่องเที่ยวมีดังนี้
๑. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ตารางที่ 1.47 แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
อ. เมือง
เกาะตะรุเตา
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เดินป่า ศึกษา
สิ่งแวดล้อม
ป่าชายเลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่ ธรรมชาติ ดูนก แคม
โบราณสถาน
ประวัติศาสตร์ สถานกักกันนักโทษ ปิ้งท่องเที่ยวเชิง
การเมื อ ง และสถานฝึ ก อาชี พ ประวัติศาสตร์ชม
ผู้ต้องหาคดีอาญาในอดีต
ทิวทัศน์
เกาะไข่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่ วางไข่เต่า ซุ้มประตู ชมทิวทัศน์
หินธรรมชาติ ปะการัง
เกาะหินงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
พายเรือแคนนู/คายัค
เกาะอาดัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง
ดำน้ำแคมป์ปงิ้ ชม
ทิวทัศน์
เกาะหลีเป๊ะ
วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมชาวเล
บ้านพัก แคมป์ปงิ้
เกาะไผ่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง
ดำน้ำ
เกาะยาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง หาดทราย
ดำน้ำ
เกาะดง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หิ นซ้ อนตั้ ง เรี ย งกั น ปะการั ง ดำน้ำ ชมวิวทิวทัศน์
สวยงาม
เกาะราวี
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง
ดำน้ำ
เกาะจาบัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังอ่อน
ดำน้ำ
เกาะลอกวย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย และแหลม
ดำน้ำ
ชมวิวทิวทัศน์
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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แหล่งท่องเที่ยว
เกาะผึ้ง
เกาะตารัง
หาดทรายยาว
หมู่เกาะสาหร่าย

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน

แหลมบังโก๊ะ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหลมตันหยงโป
ถ้ำพญาบังสา
ถ้ำจระเข้

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้ำลอดปูยู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น้ำตกลูดู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะเด่นของสถานที่
ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด
ปะการังจำนวนมาก
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง

รูปแบบกิจกรรม
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ชมวิถีชีวิต

ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตด
นุ้ย หาดหอยงามคล้ายสุสานหอย
หมู่บ้านชาวประมง
ห า ด ท ร า ย ต้ น ส น ขึ้ น ต า ม
ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
หาดทราย ทั่วบริเวณเต็มไปด้วย
ต้นมะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง
ถ้ำ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
ถ้ำขนาดใหญ่ มี ธารน้ำไหลผ่านภายใน
ถ้ ำ หิ นงอกหิ นย้ อย เส้ นทางศึ กษา
ธรรมชาติผ่านป่าชายเลน
ถ้ำ มี ธารน้ ำไหลผ่ านถ้ ำหิน งอก
หินย้อย
น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม

ชมทิวทัศน์
วิถีชีวิต
พักผ่อนหย่อนใจ
ชมวิถีชีวิต พักผ่อน
เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ศึกษาธรรมชาติ
เที่ยวถ้ำ พายเรือ
ล่องเรือเที่ยวถ้ำ

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พักผ่อน
น้ำตกรัตนโกสินทร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์น้ำใส ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ไหลแรงตลอดปี
น้ำตกโละโป๊ะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พักผ่อน
อ่าวตะโละวาว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้ น ที่ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ ตั้ ง ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
ของทั ณ ฑ สถาน ป่ าชายเลน ประวัติศาสตร์
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
เตา เส้ นทางเดิ นศึ กษาธรรมชาติ เขต นันทนาการขี่จักรยานแคมป์
บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก
ปิ้งชมทิวทัศน์ พายเรือ

อ่าวตะโละอุดัง
อ่าวสน
อ่าวดาน
อ่าวจาก
อ่าวกำนัน
อ่าวพัทยา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประวัติศาสตร์สถานที่กักกัน ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่ ง วางไข่ ข องเต่ า พักผ่อนหย่อนใจ
ทะเล น้ำตก
แคมป์ปิ้ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง
ดำน้ำ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

46

แหล่งท่องเที่ยว
อ่าวเมาะและ

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว

อ่าวฤๅษี
อ่าวมะขาม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผาโต๊ะบู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผาชะโด
หาดชาวเล
หนองปลักพระยา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ป่าเขาพญาบังสา
สิ่งแวดล้อม
สวนสาธารณะเขา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โต๊ะพญาวัง
อ. ละงู
เกาะเภตรา
เกาะตะเกียง
เกาะเหลาเหลียงใต้
เกาะละมะ
เกาะเหลาเหลียงเหนือ
เกาะตุกนแพ
เกาะตุงกู
บุโหลนเล

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกาะบุโหลนขี้นก
เกาะเบ็ง
เกาะบุโหลนไม้ไผ่
เกาะไม้ไผ่
เกาะเขาใหญ่

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกาะลิดี
บ้านบ่อเจ็ดลูก

รูปแบบกิจกรรม
ชมธรรมชาติ แคมป์
ปิ้ง ที่พัก
ถ้ำหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง
ดำน้ำ
ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
จุดชมวิว
ชมทิวทัศน์ เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ
เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน์
หาดทราย
พักผ่อน นันทนาการ
พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นที่อนุรักษ์นกน้ำ ศึกษาธรรมชาติ ดูนก
และสัตว์น้ำ
พักผ่อน
ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธุ์ ส่องสัตว์ เดินป่า
ไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า เส้ น ทางศึ ก ษา ศึกษาธรรมชาติ
ธรรมชาติ
สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ พักผ่อน
เป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้ำ มีลำ
คลองไหลผ่าน
ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง
หาดทราย
ปะการังน้ำตื้น
ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง
ห าด ท ราย ป ะ ก ารั ง ทิ วส น
สวยงาม
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
ประติ ม ากรรมธรรมชาติ ค ล้ า ย
ประสาทหิน

ชมทิวทัศน์
ชมทิวทัศน์
ดำน้ำ ชมทิวทัศน์
ดำน้ำ
ดำน้ำ ชมทิวทัศน์
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ

ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ พายเรือ
แคนนู/คายัค ชม
ทิวทัศน์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถ้ำ ที่ อาศัยนกแอ่น เดินป่าศึกษา
กินรัง ปะการัง
ธรรมชาติ พายเรือ
แคมป์ปิ้ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช า ย ห า ด ส ลั บ กั บ โ ข ด หิ น ชมโบราณสถาน วิถี
โบราณสถาน
บ รรยากาศเงี ย บ ส งบ ชุ ม ชน ชีวิต พักผ่อน ชมวิว
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ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่
ชาวประมงโบราณสถาน เรื อ
บริการนักท่องเที่ยว
หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุ
เตา ท่าเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว เส้นทาง
ศึ ก ษาธรรมชาติ เ ป็ น สะพานไม้
เลียบเชิงเขา
หาดทราย
น้ำตก ธารน้ำ อ่าว

หาดปากบารา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่าวนุ่น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่าวตะโละยู
อ่าวก้ามปู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น้ำตกวังสายทอง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้ำ มีชั้นหินปูนคล้าย
ดอกบัวบาน

อ.ทุ่งหว้า
หาดราไวย์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน

น้ำตกยาโรย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 9 ชั้น

รูปแบบกิจกรรม
ทิวทัศน์
จุดลงเรือ ที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว
แคมป์ปิ้ง เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ชมทิวทัศน์ พายเรือ
แคนนู/คายัค
ชมธรรมชาติพกั ผ่อน

นันทนาการ แคมป์
ปิ้ง
ถ้ำวังกลาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้ำไหลผ่าน ล่องเรือเที่ยวถ้ำ
น้ำตกธารปลิว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 3ชั้น ป่าเขา น้ำไหลตลอด ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ปี บรรยากาศร่มรื่นพันธุ์ไม้
อ่างเก็บน้ำบ้านวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ร่มรื่น น้ำใส แหล่งเพาะพันธุ์ พักผ่อนชมทิวทัศน์
ปลาน้ำจืด
อ. ควนโดน
บึงทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
ชมทิวทัศน์
ถ้ำโตนดิน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ หินงอก
ศึกษาประวัติศาสตร์
หินย้อย ธารน้ำไหล
เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ทุ่งหญ้าวังประ
ฝายดุสน
น้ำตกโตนปลิว
อ. มะนัง
ถ้ำภูผาเพชร

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ชมทิวทัศน์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมส่องสัตว์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้ น น้ำอยู่ร ะหว่ างหุบ เขา มี พักผ่อน
พรรณไม้ สวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกสวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ เที่ยวน้ำตก
ทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ ขนาดใหญ่ เ ป็ น ห้ อ งโถงใหญ่ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ห ล าย ห้ อ ง หิ น งอ ก หิ น ย้ อ ย
สวยงาม
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ถ้ำเจ็ดคด

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม มี ธาร ล่องเรือเที่ยวถ้ำ
น้ำใหญ่ไหลผ่านภูเขา

อ.ควนกาหลง
น้ำตกธาราสวรรค์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 5 ชั้น

น้ำตกปาหนัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน

ชมธรรมชาติ พักผ่อน
แคมปิ้ง
ชมธรรมชาติ พักผ่อน

๒. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
ตารางที่ 1.48 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
แหล่งท่องเที่ยว
อ. เมือง
มัสยิดกลาง
จังหวัดสตูล
(มัสยิดมำบัง)
พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล
(คฤหาสก์กูเด็น)

ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

ศาสนสถาน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

พิพิธภัณฑ์

แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ตึกแถวถนนบุรี
วานิช

โบราณสถาน

อาคารเก่าแก่ประมาณ 20คูหา สถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างแบบยุโรปผสมเป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐ

แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะพญาวัง

โบราณสถาน

วัดชนาธิปเฉลิม

ศาสนสถาน

พิพิธภัณฑ์เครื่อง
จอง

พิพิธภัณฑ์

ศาลเจ้าพ่อตะรุ
เตา

อนุสรณ์สถาน

อ.ทุ่งหว้า
ถ้ำเล-สเตโกดอน
พิพิธภัณฑ์ช้างดึก
ดำบรรพ์

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
พิพิธภัณฑ์

รูปแบบ
กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม
โบราณคดี
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ปูชนียสถานที่สำคัญ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แสดงเครื่องมือจองจำนักโทษบนเกาะตะรุเตา
ท่องเที่ยวเชิง
นิทรรศการชีวิตใต้ท้องทะเล
ประวัติศาสตร์ และ
ชมทรรศการ
ชีวิตใต้ท้องทะเล
สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติ
สักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หน้าที่ป้องกันรักษาการทำผิด
กฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
ถ้ำเลยาวที่สุดในคาบสมุทร ไทยขมาเลย์ ที่คล้าย
อุโมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูงยาวทะลุ 3 ก.ม. มีน้ำ
ทะเลขึ้นลง และพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ 2 สกุล
โบราณวัตถุช้างดึกดำบรรพ์

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์
พายเรือ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา
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แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะนางดำ
สำนักสงฆ์เขา
ทะนาน
อ. มะนัง
แหล่งโบราณคดี
ถ้ำหอย
แหล่งโบราณคดี
ถ้ำลาชิบและถ้ำ
แคล้ว
อ. ละงู
โบราณคดีถ้ำ
หัวลิง
โบราณคดีถ้ำโพธิ
ยอม

ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว
โบราณสถาน

ลักษณะเด่นของสถานที่
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ

ศาสนสถาน

ถ้ำ พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย สวยงาม
บรรยากาศร่มรื่น

โบราณสถาน

ถ้ำหินปูน โบราณวัตถุ

โบราณสถาน

เพิงผาและเครื่องมือหินก่อนประวัติศาสตร์

โบราณสถาน

พบเศษภาชนะดินเผา

โบราณสถาน

โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์
ละงู
เขาโต๊ะหยงกง
ศาสนสถาน

หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต
ภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผาถ้ำและศาลเจ้าแขก

รูปแบบ
กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
เชิงประวัติศาสตร์
โบราณคดี
เที่ยวชมศึกษา
ประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี
ซื้อสินค้า
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๓. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
ตารางที่ 1.49 แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่
1

2

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล
ชุมชนท่องเที่ยว พิมาน
บ้านหัวทาง
ชื่อชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยว 3
บ้านเกตรี

เกตรี

ลักษณะเด่น
อำเภอ
เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และ
สัตว์ป่าชายเลน
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลน
เล่นน้ำ หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว
3. การทำผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม
5. ตลาดนัดริมน้ำ
เมือง 1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามแนวพระราชดำริ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นเกษตร/ด้านการประมง/ปศุสัตว์
3. กิจกรรมการเรียนรูด้ ้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร
/ของที่ระลึก/ขนมพื้นเมือง/สินค้า OTOP
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ำชลประทาน
ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลัง งานทดแทน/พลังงาน
ทางเลือก

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

50

ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

3

ชุมชนท่องเที่ยว 5
บ้านพญาบังสา
(ควนโพธิ์)

ควนโพธิ์ เมือง

4

ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านบากันใหญ่

เกาะ
เมือง
สาหร่าย

5

ชุมชนท่องเที่ยว 18
บ้านโคกพะยอม

ละงู

ละงู

6

ชุมชนท่องเที่ยว 1
บ้านหัวหิน

ละงู

ละงู

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ลักษณะเด่น
6. กิจ กรรมการเรีย นรู้ด้า นโรงเรีย นนวัต กรรม
สุขภาพชุมชน
7. กิจ กรรมการเรีย นรู้ด้า นการบริห ารจัด การ
โฮมสเตย์ชุมชน
1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ
2. การเรียนรู้การวิถีการทำนาและผลิตข้าวนาอินทรีย์
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6. หอดูนก
7. เส้นทางเดินป่า
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา
1. ชมสุสานเกาะหอยขาว
2. ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงาม
3. ชมฝูงนกทะเล
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์
6. นั่งเรือขึ้นเกาะชมหินงาม
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก
8. นั่งเรือชมปลาโลมา
9. ศึกษาชมบ่อพักฟื้นเต่าทะเล
10. นั่งสามล้อชมพื้นที่และหมูบ่ ้านใกล้เคียง
11. ตกปลา
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท์
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี
1. การอนุรกั ษ์ปลูกป่าชายเลน
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน
3. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล
4. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร๊ย”
5. ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน
2. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี
3. เรียนรูก้ ารยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด
4. ศึกษาเรียนรูก้ ารจัดทำธนาคารปูม้า
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน,
ร้านค้าชุมชน, แพชุมชน, แปรรูปอาหารทะเล)
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ที่
7

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล
ชุมชนท่องเที่ยว 1
ปากน้ำ
บ้านบ่อเจ็ดลูก
ชื่อชุมชน

8

ชุมชนท่องเที่ยว 3
บ้านบุโบย

9

ชุมชนท่องเที่ยว 4
บ้านวังตง

10 ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

11 ชุมชนท่องเที่ยว 3
บ้านบากันเคย

ลักษณะเด่น
อำเภอ
ละงู
1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้ำ
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้ำฤๅษี ถ้ำเสือสิ้นลาย
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูกแตงโม
4. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา
6. เรียนรูก้ ารเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
7. อวนทับตลิง่
8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่
9. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว
แหลมสน ละงู
1. ศึกษาวิถีชีวิตการทำประมง เช่น การทำโป๊ะ ดำหอย
หาหอยท้ายเภาตามชายหาด
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลน
ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตำนานเกาะเภตรา
3. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอม
อาหารทะเล
4. เรียนรูป้ ระโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน (เศษพืช
ที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน)
5. ธนาคารปูม้า
6. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน
นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ
3. ล่องเรือชมถ้ำค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชมน้ำตก
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล
2. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
3. พายเรือคายัคในทะเล
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน
5. ค่ายมวยเยาวชน การรำมวยไทย
6. ชมการแสดงรำรองแง็งของกลุ่มเยาวชน
ตันหยง เมือง 1. ธนาคารกั้ง
โป
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน/ของใช้โบราณบ้านบากันเคย
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรูก้ ารวางไข่ของปูม้า
4. เรียนรูก้ ารหาหอยกาบง
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ
7. การย่ำกั้งของเยาวชน
8. การเลี้ยงปลากะพง/ เก๋า ในกระชั่ง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

12 ชุมชนท่องเที่ยว 9
บ้านภูผาเพชร

ปาล์ม
พัฒนา

มะนัง

13 ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านสาคร

สาคร

ท่าแพ

14 ชุมชนท่องเที่ยว 2 , 3 ตำมะลัง เมือง
บ้านตำมะลัง

15 ชุมชนท่องเที่ยว 14
บ้านหลอมปืน

ละงู

ละงู

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ลักษณะเด่น
9. ทะเลแหวกสันหลังมังกร บริเวณเกาะ 3 บ้านบากันเคย
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง
11. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง
1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้ำตกวังใต้หนาน
วังกลอย วังเคียน ค่ายผู้พฒ
ั นาชาติไทย
2. ชมถ้ำภูผาเพชร
3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน
4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ
5. สาธิตการทำตุ๊กตาเซมัง
6. สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
7. ศึกษาสวนสมุนไพร
8. การจัดการกลุ่มองค์กร
9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน
10. โฮมสเตย์
11. อาหารพื้นบ้าน
12. กิจกรรมล่องแก่ง
13. บ้านรากไม้
14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย
1. มีธนาคารปู
2. บ้านลิง
3. แปลงผักปลอดสารพิษ
4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
5. อาหารทะเลสด
6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
การให้ อ าหารนกอิ น ทรี ย์ ใช้ ภ าษายาวี ภ ายใน
หมู่บ้าน (โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เป็นโรงเรียน
นำล่องภาษามาลายูก ลาง)ชมวิถีชีวิตชาวประมง
พื้น บ้ านการแสดงลองแง็ง ของกลุ่ ม แม่ บ้ านและ
เยาวชน ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลากหลาย
(เช่น กูตูมันหยัง, กูตูปีอีน หรือแป้งข้าวหมาก, โรตี
แกหลาย หรือโรตีตาข่าย,ยองกง,จอนดอย, โกยกา
จาง, บาฮูลู (ขนมไข่ ), โกยบังเกตุ, ดาหงาย
1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย)
2. ป่าชายเลนทีส่ มบูรณ์
3. ชายหาดที่สวยงาม
4. ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุง่ นุ้ย
5. ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน
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ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล
16 ชุมชนท่องเที่ยว 4
ทุ่งนุ้ย
บ้านโตน
ปาหนัน-บ่อน้ำ
ร้อน
ที่

ชื่อชุมชน

17 ชุมชนท่องเที่ยว 1
บ้านมะหงัง

18 ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านเขานุ้ย

19 ชุมชนท่องเที่ยว 8
บ้านดาหลำ

20 ชุมชนท่องเที่ยว 6
บ้านหัวทาง

ลักษณะเด่น
อำเภอ
ควน
1. แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อน”
กาหลง 2. น้ำตกโตนปาหนัน
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำข้าวหลามไม้ไผ่)
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร)
6. การท่องเที่ยวเดินป่าชุมชน
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า แหล่งท่องเที่ยว
1. เขาทะนาน
2. เขาตะบัน
3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ
4. ป่าโกงกาง
5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะวัน
6. คลองมะหงัง
7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห่ง กะปิ มันกุ้ง น้ำพริก
กุ้งแห้งปลาแดดเดียว เครื่องประดับไข่มุกอันดามัน)
8. อาหารทะเลสด
วัง
ควน
1. น้ำตกโตนปลิว
ประจัน โดน
2. ถ้ำค้างคาว
3. ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
4. น้ำตกยาโรย
5. เขาพับเพิง
6. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
7. ถ้ำโตนดิน
8. ทุ่งหญ้าวังประจัน
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย
10.ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชายแดน
ท่าแพ
ท่าแพ 1. การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2. ฐานการเรียนรูก้ ารเลี้ยงแพะเนื้อ/นม
3. การปลูกข้าวโพดหวาน
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่นมแพะ, ขนมพื้นเมือง)
5. โฮมสเตย์
6. อาหารพื้นบ้าน
ละงู
ละงู
1. เป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองละงู ทัง้ 4 ตำบลของ
อำเภอ
ละงู คือ ตำบลปากน้ำ ตำบลละงู ตำบลแหลมสน
ตำบลกำแพง
2. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมหิ่งห้อย ป่าลำพู
หาดหอยปะ
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ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล
21 ชุมชนท่องเที่ยว 1-4 ขอน
บ้านขอนคลาน
คลาน
ที่

ชื่อชุมชน

22 ชุมชนท่องเที่ยว 5
บ้านควน
23 กลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านวัง
สายทอง

10

24 วิสาหกิจชุมชน
หัวแหลมโฮมส
เตย์

4

25 กลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้าน

ลักษณะเด่น
อำเภอ
ทุ่งหว้า 1. ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน
2. ชมและเลือกซื้องานจักรสาน
3. ชมการจัดทำธนาคารปูม้าในชุมชน
4. การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวน สู่คลอง
ราไว
5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด ป่าสนดอนหอย 2
ดอนทอนหิน
6. ชมระบบนิเวศป่าชายเลน
7. ชมวิว ชมแมลงพลัด และเล่นน้ำ ณ หาดราไว
บ้านควน เมือง 1. ล่องแก่งชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน
2. การทำขนมพื้นบ้าน
3. ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี
4. ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว
น้ำผุด
ละงู 1. ล่องแก่งวังสายทอง
2. ฐานการเลี้ยงปลาในกระชัง
3. ฐานการปลูกผักกูด
4. ฐานการแปรรูปกล้วย
5. การสกรีนเสื้อ
6. ฐานผักปลอดสารพิษ
7. การทำไม้ดัด
เกาะ เมือง
สาหร่าย

1. เรียนรูก้ ารแปรรูปอาหารทะเล
2. กิจกรรมหาหอย (หอยหวาน หอยกาบง หอย
เจดีย์)
3. ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง
4. เยี่ยมสันหลังมังกรสองหาง
5. ชมปะการังน้ำตื่น
6. เยี่ยมชมสุสานหอยล้านปี (หอขาว)

เกาะ เมือง
สาหร่าย

1. ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น,น้ำลึก
2. ศิลปะการแสดงรองแง็ง-รำมะนาชาวเล
3. บรรยายประวัตศิ าสตร์และวิถีชวี ิตชาวเล"อุรักลา
โว้ย"
4. ชมพิพิธภัณฑ์ฝาบ้านชุมชุนโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
5. สาธิตและร่วมปฏิบัติกิจกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ตกปลา ตกหมึก หาหอยชักไซ
6. บริการอาหารทะเลสด
7. น้ำพริกปลาย่างสูตรชาวเล
8. บริการที่พักโฮมสเตย์-บังกะโล

เกาะหลีเป๊ะ
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ที่

ชื่อชุมชน

26 ชุมชนท่องเที่ยว
ทุ่งหว้าโฮมสเตย์
โกดอน

27 ชุมชนบ้านวังนา
ใน

28 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านท่าข้าม
ควาย

29 ชุมชนทุ่งหว้า
โอมสเตย์ (สุไหง
อุเปย้อนยุค)

ที่ตั้ง
ลักษณะเด่น
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
8
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์
2. ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน
3. ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง
4. ชมสวนฉิมเมล่อน
5. ชมตึกชิโนโปรตุกสิ
6. ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
7. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
8. พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน
4
น้ำผุด ละงู
1. ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
2. ล่องแก่ง คลองลำโลน
3. ล่องแก่งลอดถ้ำเจ็ดคต
4. เที่ยวน้ำตก
5. เที่ยวภูผาเพชร
6
นาทอน ทุ่งหว้า 1. ชมสันหลังมังกร
2.. เที่ยวหาดไม้ขาว
3. ชมหอสีห่ ลัง และปูกองทัพ
4. ล่องเรือชมนกเหยี่ยว
5. พิพิธภัณฑ์ของโบราณ
6. ที่พักโฮมสเตย์
1-8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1. ชมสวนองุ่นสุวรรณา
2. จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแดงแหล่งปลูก
พริกไทยสุไหงอุเป
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบธัญพืช
5. ปลาแดดเดียวท่าเภาวิถีชาวเล
6. หลวงพ่อแก่นจันทร์พระพุทธรูปลวยทวนน้ำ
7. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์
8. ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน
9. ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง
10.ชมสวนฉิมเมล่อน
11.ชมตึกชิโนโปรตุกิส
12.ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
13.ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
14.ที่พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน
ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
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4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และ
หลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาใน
จังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุค
แคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซาก
ดึกดำบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ
หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึ กทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไค
รนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ ว่า
จังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกร
และแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุ ลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ
เขากวาง บริเวณถ้ำเลสเตโกดอน (หรือ ถ้ ำวังกล้วย)บ่ งบอกอายุป ระมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้ านปี ก่ อนเป็ นต้ น
การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มี ความสำคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้าน
ธรณีวิทยาด้านซากดึกดำบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูลได้ประกาศ การจัดตั้งอุทยานธรณีระดับ
จังหวัดขึ้นเมื่ อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ในชื่ออุ ทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพื้นที่ ครอบคลุม
ทั้งหมด ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมี
แหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรณีซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี และวิธีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO
แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล
ภาพที่ 1.20 ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล

ที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 25๖3
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ตารางที่ 1.50 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
รายละเอียด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ชาวไทย
1,177,657 1,235,494 1,252,158 1,355,145
ชาวต่างชาติ
151,156
159,296
160,087
176,155
รวม
1,328,813 1,394,790 1,412,245 1,531,300
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % + 8.54
+4.97
+3.17
+8.43
ที่มา :กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2562
1,363,533
186,347
1,549,880
+1.21
มิถุนายน 2563

ตารางที่ 1.51 แสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
รายละเอียด
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ชาวไทย
6,327.10
6,838.68
7237.3
8,196.61
8,282.13
ชาวต่างชาติ
673.44
721.32
793.28
904.86
956.31
รวม
7,000.54
7,560.00
8,030.58
9,101.47
9,238.42
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % + 11.33
+7.99
+5.78
+13.34
+1.50
ที่มา :กองเศรษฐกิจกาตรท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มิถุนายน 2563
ตารางที่ 1.52 แสดงจำนวนมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว ปี พ.ศ.2562
จำนวนมัคคุเทศก์
712 คน
จำนวนบริษัทนำเที่ยว 182 บริษัท

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2562
ที่มา :สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคใต้เขต 1

ตารางที่ 1.53 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2561
อันดับ
1
2
3
4
5

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ
Malaysia
United Kingdom
Singapore
Japan
Germany

จำนวน (คน)
85,023
3,407
3,218
1,938
1,300

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2561
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563
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ตารางที่ 1.54 แสดงค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อคนของผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามหมวดค่าใช้จา่ ยต่างๆ
(หน่วย: บาท/คน/วัน)

ที่มา :กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563
เนื่ อ งจากจั ง ห วั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด ที่ สงบ สะอาด ธรรม ชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ มี ทุ น ท างด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เป็นลัก ษณะท่ องเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล จากสรุปข้อมูล จำนวนนัก ท่องเที่ ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจำปี ๒๕๕8 – ๒๕62 พบว่ามีแนวโน้มของจำนวนและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ถึงในปี พ.ศ 2562 ภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชลอตัว สัดส่วนนักท่องเที่ยว
เป็นชาวไทยร้อยละ ๙0 ชาวต่างประเทศมี แนวโน้มเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสตูล มีศัก ยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณี ที่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ ๔๐ ของจังหวัด
ในปี ๒๕๖1 ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) เป็นอุทยานธรณีระดับโลก
(9) สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผลจากการสำรวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและไม่มีศูนย์ขอ้ มูลในด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้
ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
(1) การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๑) การบริการขนส่งสาธารณะ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศบางส่ ว นที่ ใช้ บ ริก ารขนส่ ง
สาธารณะยังคงพบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ เช่น ไม่มีจำนวนรถสาธารณะที่เพียงพอและ
ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด รถออกไม่ตรงเวลาที่กำหนด พนักงานขับรถไม่สุภาพ รถมีสภาพเก่า
เป็นต้น
๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
แหล่ง ท่อ งเที่ ยวบางประเภท เช่น อุท ยานแห่งชาติน้ำตก/ถ้ำในบางพื้นที่ เข้าถึง ลำบาก
เส้นทางเข้าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางไกล ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ป้ายบอกทางมีขนาดเล็กทำให้
สับสนในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว บางแหล่งมีลานจอดรถไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวหนาน่าน การจอด
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รถของนักท่องเที่ยวไม่มีความเป็นระเบียบบางพื้นที่จอดรถไม่เอือ้ อำนวยเบียดกัน บางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามาหา
กิน เช่น การล้วงกระเป๋า ทุบกระจกรถ ขโมยทรัพย์สินภายในรถ เป็นต้น
3) สถานที่ท่องเที่ยว
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว
-ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจำนวนภาชนะรองรับขยะ
ไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ ทั่วถึง นอกจากนี้ แหล่งท่ องเที่ ยวบางประเภท เช่น วัด
ทะเลน้ำตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่งมีถังขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บไม่เหมาะสม
ทำให้เศษขยะล้นถังตก ส่งกลิ่นเหม็น
- ปัญ หาห้ อ งน้ำ ไม่ เพี ยงพอเมื่ อเปรียบเที ย บกั บ จำนวนนั ก ท่ องเที่ ยวที่ ต้ องการใช้ บ ริก าร
ขาดการดูแลรักษาความสะอาด และส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำรวมไม่แยกห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย
- ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ย ว บางแห่งร้านขายของฝาก/
ของที่ระลึกจำหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ
- ปัญ หาเกี่ ยวกั บ ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม ในแหล่ง ท่ องเที่ ยว บางแห่ง มี จ ำนวนร้านขาย
อาหาร/เครื่องดื่มไม่เพียงพอกับความต้องการ จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
- สื่อ ที่ใช้ถ่ายทอดข้อมู ลเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ และอุทยานประวัติศาสตร์มีจำนวนน้อย ข้อมู ล
ไม่ชัดเจน และรูปแบบการนำเสนอบางส่วนไม่เหมาะสม นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดสื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษมีจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
(2) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ทั่วถึง
แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวและ
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยว
การบริโภค
ในปี 2562 การบริโภคของจังหวัดสตูลหดตัว พิจารณาจากเครื่องชี้ด้านการบริโภค ดัชนี
ภาษีมู ล ค่าเพิ่ ม จากการบริโภคที่ จัดเก็ บ ได้ มีจ ำนวน 123.2 ล้านบาท ลดลงขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 23.3
การบริโภคหมวดการค้าปลีก/ค้าส่งหดตัว โดยจัดเก็บได้ จำนวน 112.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.1
หมวดการโรงแรมและภัตตาคารหดตัว จัด เก็ บได้ จำนวน 5.2 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปีก่ อนร้อยละ 13.5
แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จัดเก็บได้จากกิจการ Modern Trade มีจำนวน 82.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ปีก่อนร้อยละ 1.5 และจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ มีจำนวน 6834.0 คัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 12.5 สาเหตุสำคัญมาจากราคาพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา มีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน โดยปรับตัว
ตามราคาตลาดโลกและความต้องการซื้อจากจีน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง และผลจากปริมาณนักท่องเที่ยว
ที่ลดลงขึ้นช่วงท้ายปี 2562 ซึ่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตทั่วโลก
ตารางที่ 1.55 แสดงข้อมูลการบริโภคของจังหวัดสตูล
รายการ

หน่วย

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จดั เก็บได้ ล้านบาท

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

2560

2561

2562

24.9

24.4

25.7

40.7

160.6

123.2
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รายการ

หน่วย

อัตราการขยายตัว (%yoy)

ปี พ.ศ.
2557

2558

2559

2560

2561

2562

18.0

-2.0

5.3

58.4

294.5

-23.3

91.3

84.4

87.5

75.5

81.7

82.9

174.2

-7.6

3.7

-13.7

8.2

1.5

798

666

730

948

1,185

1090.0

-54.3

-16.5

9.6

29.9

25.0

-8.0

ร้อยละ

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จดั เก็บได้ ล้านบาท
(modern trade)
อัตราการขยายตัว (%yoy)
ร้อยละ
จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จด
ทะเบียนใหม่
อัตราการขยายตัว (%yoy)

คัน

จำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่

คัน

อัตราการขยายตัว (%yoy)

ร้อยละ

-26.6

2.0

1.8

7.2

-22.3

12.5

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่
อาศัย
อัตราการขยายตัว (%yoy)

ล้าน Kwh

126.6

128.2

134.8

127.2

138.2

142.1

3.9

1.3

5.1

-5.6

8.6

2.8

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวด
การค้าปลีก/ค้าส่ง
อัตราการขยายตัว (%yoy)

ล้านบาท

-

112.596

116.227

114.548

112.1

ร้อยละ

-

-3.1

0.6

2.6

-1.4

-2.1

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวดการ
โรงแรมและภัตตาคาร
อัตราการขยายตัว (%yoy)

ล้านบาท

-

4.042

4.777

4.972

6.010

5.2

ร้อยละ

-

3.6

18.2

4.1

20.9

-13.5

ร้อยละ

7,028

ร้อยละ

7,169

7,297

7,822

113.255

6,075

6834.0

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563
ด้านการเงิน
จังหวัดสตูล มี ส ถาบัน การเงิน ต่างๆ ซึ่ง เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ จำนวน ๑๒ ธนาคาร ได้แก่
ธน าคารเพื่ อ ก ารเก ษ ต รฯ ธน าคารก รุ งเท พ จ ำกั ด (ม ห าชน ) ธน าคารไท ย พ าณิ ชย์ จำกั ด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคาร
กสิก รไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจฯ ธนาคารธนชาต
จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 1.56 แสดงข้อมูลเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย : ล้านบาท
จำนวน
สำนักงาน
(สาขา)

๑7

เงินฝาก
รวมเงิน
ฝาก
10,279

สินเชื่อ
จ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม
428

ออม
ประจำ
ทรัพย์
7,645 2,206

รวมเงินให้
สินเชื่อ
7,047

เงินเบิกเกิน
บัญชี
1,316

เงินให้กู้

ตั๋วเงิน

อื่นๆ

5,207

515

8

ที่มา : www.bot.or.th (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563)
การพาณิชย์และการค้าชายแดน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก
และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือ
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ด่านศุลกากรสตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่ จะใช้เพื่อ
ขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง
จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 08.00 - 18.00 น. (เวลาไทย)
ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ ที่
ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)
การพาณิชย์
ตางรางที่ 1.57 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด
รวม
คงอยู่

ราย

ทุน(ล้านบาท)

ราย

ทุน(ล้านบาท)

ราย

ทุน(ล้านบาท)

377

949.05

392

2,648.16

769

3,597.21

ที่มา : กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม 2562

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
กระทรวงพาณิ ชย์ โดยสำนั กงานพาณิ ชย์ จังหวัดสตูล และกรมทรัพย์สิ นทางปั ญ ญา ได้ จัดทำ
โครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ (GI) ปี พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง มี มติส่งเสริม “จำปาดะสตูล”
ให้เป็นสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ มีเอกลักษณ์ ลักษณะพิเศษโดดเด่น
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวาน ทรงผลสวย เนื้อหนาล่อนง่าย แตกต่างจากจำปาดะแหล่งอื่นๆ
จำปาดะสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที่ 61100181 ทะเบียน
เลขที่ สช 62100123 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ จำนวน 35 ราย และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผลิตที่ ผ่าน
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น
๔๖ ราย
ตลาดประชารัฐในความส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
ประกอบด้วยตลาดประชารัฐ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1) ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ห้างบิ๊กซี ซุป เปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล มีผู้ประกอบการ
จำหน่ายสินค้าจำนวน 10 ราย โดยเน้นสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป โดยเกษตรกรชาวสตูล จำหน่ายทุ กวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-18.00 น.
2) ตลาดประชารัฐต้องชม (ตลาดดูสน) จำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน
ผู้ประกอบการ/เกษตรกร จำหน่ายสินค้า จำนวน 45 ราย จำหน่ายทุกวันศุกร์
การค้าชายแดน
การค้าชายแดนจัง หวัดสตู ล มี มู ล ค่ าการค้าไม่ สูง จัง หวัด สตูล มี ช่ องทางด่ านศุล กากรติ ดกั บ
ประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือ ศุลกากร
สตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ส่ง ต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่นๆ ตั้ง อยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมื อง จ.สตูล เวลาเปิ ด -ปิดด่าน
08.00-18.00 น. (เวลาไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)
ตารางที่ 1.58 ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล
(รวม 2 ด่าน) ปี 2556 - 2562
ประเภท/ปี

2556

2557

(ล้านบาท)

2558

2559

2560

2561

2562

∆ (%)
2562/2561

ส่งออก

82.99

83.57

149.79

116.96

144.37

391.45

129.76

-181.26

นำเข้า

171.65

138.89

159.05

383.18

473.68

593.93

341.98

-53.19

มูลค่ารวม

254.65

222.46

308.84

500.14

618.05

985.38

471.74

-83.11

ดุลการค้า

-88.65

-55.32

-9.26 -266.22 -329.31

-202.48

-212.13

2.96

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน

มูลค่าการค้ารวม ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 471.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มูลค่า 513.64
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.11 (ปี 2561 มีมลู ค่าการค้ารวม 985.38 ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก ปี 2562 รวมทัง้ สิ้น 129.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มูลค่า 261.69
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 181.26 (ปี 2561 มีมูลค่าการส่งออก 391.45 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ, ปลาทูแขกแช่เย็น, อิฐก่อสร้าง, กุ้ง
แช่เย็น, หอมแดง/หัวเล็ก, ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น, ชาผงปรุงสำเร็จ, อาหารเสริม (สัตว์), อวนเก่าใช้สำหรับจับปลา
และกุ้งโอคักแช่เย็น
มูลค่าการนำเข้า ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 341.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มูลค่า 251.95
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.19 (ปี 2561 มีมูลค่าการนำเข้า 593.93 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าทีม่ ีการนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ, ปลากะพงขาวแช่เย็น, ส่วนประกอบ
เครื่องบีบน้ำมันปาล์ม, ปลาลิ้นหมาทั้งตัวแช่เย็น, หอยแครงมีชีวิต, หอมหัวใหญ่, แมงดาทะเล กระเทียม,
เครื่องบีบเมล็ดปาล์ม และเพลาพยุง
ดุลการค้าปี 2562 ขาดดุล 212.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 9.65 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.64 (ปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท)
ตารางที่ 1.59 แสดงมูลค่าการค้า ไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล
(รวม 2 ด่าน) ปี 2562
(ล้านบาท)
ประเภท/
เดือน
ส่งออก
นำเข้า
มูลค่ารวม
ดุลการค้า

ม.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

18.97
28.33
47.30
-9.36

9.70
19.15
28.85
-9.45

14.26
27.45
41.71
-13.19

12.98
26.62
39.60
-13.64

6.11
32.45
38.56
-26.34

3.13
18.77
21.90
-15.64

7.32
32.28
39.60
-24.96

4.15
29.35
33.50
-25.20

14.14
27.75
41.89
-13.61

14.35
35.07
49.42
-20.72

11.54
30.75
42.29
-19.21

13.11
34.01
47.12
-20.90

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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วิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล
มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การนำเข้า -ส่งออก ปัจจุบัน
เป็นสินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้นอาทิ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมัน
ปาล์ม ซึ่งปัจจุบันการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน สำหรับสินค้าส่งออกที่ มีปริมาณลดลง สินค้าวัสดุ
ก่อสร้างอาทิอิฐดินเผา ยังมีการส่งออกไปมาเลเซีย และสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มีปริมาณลดลงมาก
จากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงและสินค้าอื่นๆ ที่ต้องบรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย เนื่องจากกรณี
เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดสตูล ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
- ทางบก เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ส ามารถผ่านได้ ทำให้ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าคราวละมากๆ ได้
- ทางน้ำ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล เป็นท่ าเรือสำหรับขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้ำตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าส่งออกที่มีปริมาณมากๆ กับทั้งไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้
การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพื่อขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือปีนัง ทำให้
ต้ อ งเสี ยค่ าใช้ จ่ ายสู งขึ้ น ใน ก ารขน ส่ งสิ น ค้ า ซึ่ งจาก ความ ไม่ พ ร้ อ ม ขอ งเส้ น ท างขน ส่ งสิ น ค้ า
ทำให้ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า -ส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย เป็นการ
สูญ เสียโอกาสในการส่งออกสินค้าทั้ งที่ เส้นทางขนส่งระหว่างจังหวัดสตูลกั บประเทศมาเลเซีย มีร ะยะทาง
ที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ในปัจจุบันจังหวัดสตูลได้มีการผลักดันโครงการสะพาน Andaman Gate
Way (สตูล – เปอร์ลิส ) โดยเป็นการสร้างสะพานข้ามทะเลน้ำตื้นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรเชื่อมกั บ
รัฐ เปอร์ ลิ ส ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง หากโครงการดั ง กล่ า วได้ รับ การสนั บ สนุ น และสามารถดำเนิ น การได้
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นโอกาสทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าขายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล
รวมถึง ประเทศไทย ซึ่ง จัง หวัดสตูล จัก ได้ดำเนิ นการพัฒ นาเส้ นทางภายในจังหวัดเพื่อ เตรียมความพร้อ ม
ในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงการเข้าสู่ AEC ต่อไป
3. รายได้ ค่าใช้จา่ ย และหนี้สินครัวเรือน
- ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 22,254 บาทส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการทำงาน (ร้อยละ 69.3)
- ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจำนวน
หนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น
สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุรกิจจะสูงกว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8
- ปี 2562 ครัวเรือ นของจัง หวัดสตูล มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่ ง
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่(ร้อ ยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ การ
อุปโภคบริโภค และเมื่ อเปรียบเที ยบกั บปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท
(ร้อยละ 3.85) จาก 19,336 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
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ตารางที่ 1.60 ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนีส้ ินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
พ.ศ.
รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สิน
2554
21,047
18,954
101,355
2555
20,190
2556
25,400
22,715
155,314
2557
19,715
2558
23,209
19,591
145,458
2559
20,733
2560
22,614
18,811
166,361
2561
19,336
2562
22,254
18,590
177,974
หมายเหตุ รายได้และหนี้สินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมี การพั ฒนาทัก ษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้ างงาน สร้างรายได้กั บชุม ชนรม
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทำงาน
บูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
OTOP ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ ปัจจุบนั กรมการพัฒนาชุมชน เปิดระบบให้จังหวัดได้รับ
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพิ่มในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
ตาราง 1.61 แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP
ที่
1
2
3
4

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้า เครื่องแต่งกาย
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่
ระลึก
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ปี 2559
185
23
107
83

ปี 2560
151
7
8
28

ปี 2561
391
22
47
57

ปี 2562
144
5
47
36

รวม
841
57
176
204

28

21

26

33

108

215

543

202

1,386

รวม 426

หมายเหตุ : ระบบยังเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ปี 2559 ยังไม่รวมกลุ่มที่ยกเลิก
ทีม่ า : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
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มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มี มูลค่าเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผผู้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP กับหน่วยงาน
ภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค
, OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ศิล ปาชีพประที ป ไทย, OTOP สานสัม พันธ์ส องแผ่ นดิน งานของดี
ชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่าการ
จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2561 โดยยอด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.9
ตารางที่ 1.62 แสดงมูลค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
ที่

ปี ๒๕๕๗

๑ ๖๐๑,๗๐๙,๓๐๕

ปี ๒๕๕๘
๖๖๐,๒๐๔,๖๐๘

ปี 2559
740,375,000

2560
881,901,570

2561
1,061,608,810

2562
1,314,921,006

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2563

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
ภาพที่ 1.21 แสดงข้อมูลมูลค่าการจำหน่ายผลิตภํณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล ปี 2557-2562

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2563
ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ ปี 2562 สินค้า
เด่น 5 ประเภท 1) แยมเมล่อน อำเภอทุง่ หว้า 2) กาแฟพื้นเมือง อำเภอเมือง 3) เครือ่ งประดับมุก อำเภอ
ท่าแพ 4) เต่ากะลามะพร้าว อำเภอละงู 5) น้ำมันไพล อำเภอควนโดน
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ตารางที่ 1.63 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก
พ.ศ. 2557-2561
ลำดับ รายการสินค้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สร้อยคอจากไข่มุกต่างหู
จากไข่มุก
แหวนจากไข่มุก
สร้อยข้อมือจากไข่มุก
ฝาสานไม้ไผ่
อาหารทะเลแปรรูป
โรตีชาชัก
ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
ขนมพื้นเมือง

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
ปี 2557
ปี 2558
186,283,268 194,120,268
117,783,662 120,777,000
90,936,019 90,936,019
42,458,664 43,672560
29,789,711 30,288,920
23,789,711 24,401,998
12,762,826 13,091,309
8,236,589
9,488,000
8,160,925
8,537,000
6,182,344
6,541,000

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
199,450,000 200,450,000 201,114,124
123,730,000 133,730,000 134,547,113
97,563,000 97,863,000 98,745,255
45,710,500 47,895,260 48,874,569
31,032,000 33,057,859
34,743,256
25,000,000 25,875,579 26,254,726
14,412,000 15,478,558 16,257.852
10,863,600 11,547,589 12,258,963
9,909,400 10,254,781 11,225,987
7,589,000 8,145,456
9,198,699

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563
ตารางที่ 1.64 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่าย พ.ศ.2562
(กรมพัฒนาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบและมีการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์)
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชน

ในประเทศ
ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของราย
เดียว

SMEs

รวม

ต่างประเทศ
ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs
เป็นเจ้าของ
รายเดียว

กลุ่มผูผ้ ลิต
ชุมชน

รวมทั้งสิ้น
รวม

1 อาหาร
389,540,436 116,073,950

-

505,614,386 2,436,570

150,000

-

2,586,570

508,200,956

-

-

-

66,326,055

2 เครื่องดื่ม
54,490,997
3 ผ้า เครื่อง
แต่งกาย
4 ของใช้
ของ
ตกแต่ง
ของที่
ระลึก
5 สมุนไพร
ที่ไม่ใช่
อาหาร
รวม

11,835,058

-

66,326,055

247,423,291 412,825,261

-

660,248,552

375,000 19,581,320

- 19,956,320

680,204,872

166,420,072

17,705,172

-

184,125,244

838,950

87,000

-

925,950

185,051,194

18,713,235

7,721,453

-

26,434,688

-

150,000

-

150,000

26,584,688

876,588,031 566,160,894

-

- 1,442,748,925 3,650,520 19,968,320

- 23,618,840 1,466,367,765

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่ งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้ าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้
มาตรฐานและมี คุณ ภาพ เพื่ อ สร้างรายได้ให้ก ระจายอยู่กั บ ประชาชนในหมู่ บ้าน/ชุม ชนบนพื้น ฐานเสน่ห์
ภูมิปัญ ญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่คัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งท้ายสุดเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
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ให้ กั บ หมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน และประชาชนมี ค วามสุ ข ในชุ ม ชนท่ อ งเที่ ยวจำนวน 31 หมู่ บ้ าน ใน 7 อำเภอ
ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองสตูล
จำนวน
8
ชุมชน
2. อำเภอละงู
จำนวน
5
ชุมชน
3. อำเภอทุ่งหว้า
จำนวน
6
ชุมชน
4. อำเภอควนกาหลง
จำนวน
4
ชุมชน
5. อำเภอควนโดน
จำนวน
3
ชุมชน
6. อำเภอท่าแพ
จำนวน
1
ชุมชน
7. อำเภอมะนัง
จำนวน
4
ชุมชน
โดยจัง หวัด สตูล มี เ ป้าหมาย เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้รับ การพั ฒ นาอาชีพ มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้น ยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการท่องเที่ยวเมือง
หลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว จำนวน 31 แห่งของจังหวัดสตูล การพัฒ นาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 324 ผลิตภัณฑ์ ใน 31 ชุมชนท่องเที่ยวและ
การสร้างตลาดที่ ชุม ชนดึง คนเข้าหมู่ บ้าน ด้วยชุม ชนท่ องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิ ดการกระจายรายได้
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
จังหวัดสตูล มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว 7 แห่ง ดังนี้
1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย
หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล
2. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะโล๊ะใส
หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
3. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย
หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า
4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนโดน
หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน
6. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร
หมู่ที่ 2 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ
7. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผัง 7 10 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
ซึ่งทั้ ง 7 ชุมชนท่องเที่ยวมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนสู่ชุมชน
5. วิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของจังหวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็นหลัก
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.7 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 10.0 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ
40.9 ตามลำดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สตู ล (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) ปี 2561
มีมูลค่าเท่ากับ 31,215 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ งประเทศ (GDP) คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5 ในปี
ที่ ผ่านมา รายได้เฉลี่ ยต่อ คนต่อ ปี จากตัวเลขผลิตภัณ ฑ์ ม วลรวมของสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ง ชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ ย ต่ อคน/ปี เท่ า กับ 107,505 บาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่ม จังหวัดอันดามัน เป็นลำดับ ที่ 8 ของภาคใต้และลำดับ ที่ 39 ของประเทศ โดยมี
มูลค่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 5,827 บาท
ภาพที่ 1.22 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

ภาพที่ 1.23 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2561
Gross provincial product (GPP)
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริก าร ซึ่ง ในปี 2561 มี สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิ จดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 52.7
ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.7 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.6 โดยมูลค่าการผลิต
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2561 มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วน
ของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่ม มีก ารขยายตัวของธุรกิจด้าน การค้าส่ง ค้าปลีก
การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
ตารางที่ 1.65 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ)
ภาคการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

2556
14,260
45.6
3,819
12.2
13,171
42.1
31,251
100.0

2557
14,360
45.2
3,371
10.6
14,052
44.2
31,783
100.0

2558
13,261
41.5
3,343.5
10.5
15,384.3
48.1
31,989
100.0

2559
13,901
41.7
3,301
9.9
16,119
48.4
33,322
100.0

2560
12,535
38.4
3,836
11.8
16,267
49.8
32,638
100.0

2561
11,466
36.7
3,300
10.6
16,449
52.7
31,215
100.0

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2561 หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่
หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ ผ่านมา เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก
รวมทั้งการขนส่งที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการผลิตด้านเกษตร และประมง ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะทำเล
ที่ตั้งและพื้นที่ที่เอื้อต่อการผลิต นอกจากนี้จังหวัดสตูลยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งอันดามันมีพื้นที่ทางทิศใต้
ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย โดยติดต่อกั บ รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศที่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ อยู่ในขั้น ดีที่ จ ะพั ฒ นาความร่วมมื อและนำศัก ยภาพของมาเลเซียมากระตุ้นการพั ฒ นาในพื้ นที่
จังหวัดสตูล ซึ่งควรจะมุ่งเน้นไปทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล ที่สวยงามมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นบัญชีจังหวัดสตูลให้
เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ UNESCO Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำเภอ
ของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมืองสตูล ซึ่งมีขอบเขตพืน้ ที่ทปี่ ระกอบด้วยคุณค่าด้านธรณีวทิ ยา
โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย
และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของฤดูกาลในการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากนัก และจังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีด่าน
2 ด่าน คือด่านศุลกากรสตูลและด่านศุลกากรวังประจันเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าไปจำหน่าย ซึ่งสินค้าส่งออก
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ที่สำคัญ ได้แก่ อิ ฐก่ อสร้าง กระเบื้องซีเมนต์ สินค้าเกษตร นอกจากนี้ จังหวัดสตูลได้กำหนดแผนการพัฒ นา
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เช่น การพัฒนาด่านชายแดนวังประจัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางทะเล ส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่ องเที่ ยว พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล ฯลฯ ดังนั้นการท่ องเที่ ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด จังหวัดสตูลจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามา
ลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ อนึ่งจากสถารณ์การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะมี
การถดถอยเศรษฐกิจ จังหวัดต้องมีการป้องกันทุกมิติเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งการการ
ฟื้นฟู เศรษฐกิ จ ของประชาชน การเดินหน้ ายุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้ องกั บการดำเนิ นชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal)
จุดเน้นการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยว
ภาพที่ 1.24 ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2557 - 2562

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพั ฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ควรเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา วัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ใหม่ สตูลสะอาด ปลอดภัย ไร้โรค ทั้ งท่องเที่ยวเชิ งคุณภาพและสุขภาพ ทั้งในด้านสถานที่ ท่องเที่ยวสะอาด
มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบ
โจทย์ตลาดการท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานชุมชนท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสตูลเมืองอุทยานธรณีโลก
ขับเคลื่อนการท่ องเที่ยวเมื องเก่าสตูล และเพิ่ม ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกแก่นักท่ องเที่ยว ทั้งนี้
ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ครอบคลุม
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทอง เพื่อรองรับกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มี
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ระดับ การแข่ง ขันรุนแรง จัง หวัดสตูล จึงควรปรับ ปรุง จุดแข็งเดิม (Quality Improve) และลงทุ นในเชิงรุก
มากกว่ารับ ปรับเปลี่ยนวิธิคิดให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระดับภาค
จังหวัดจะต้อ งดำเนินการเพื่อพัฒ นาด้านการท่ องเที่ ยวของจัง หวัดและมุ่ง เน้นยุท ธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
- สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เน้นท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพมากขึ้น ในช่วงวิกฤตโควิด 19
- พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (ที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ า ยบอกทางและป้ า ยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว พัฒนาคมนาคมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว)
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร root การ
ท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกและขยายตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางทะเลที่เน้น
การท่ องเที่ ยวเชิงคุณภาพ ท่ อ งเที่ ยวเชิง อัตลัก ษณ์ด้านธรณี ในช่วงโควิด 19 จะต้องเน้นการท่ องเที่ ยวใน
ประเทศเป็นหลัก วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน มาลายู เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและอื่น ๆ
- เสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนให้มีมาตรฐาน
- ส่งเสริมการจัดทำการตลาดดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยว
- พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของการครอบคลุมและคุณภาพของการให้บริการ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย
- สร้างแอปพลิเคชั่นหรือ เว็บ ไซต์ที่ ส ามารถจองหรือตรวจสอบข้อมู ล การเดิน ทางในแหล่ง
ท่ องเที่ ยวต่าง ๆ ได้โดยง่ายและมี ความชัดเจน พร้อมทั้ งพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล และระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องครอบคลุม พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลด้านการเดินทางที่พัก
แหล่ง ท่ องเที่ ยว รวมทั้ งกลยุท ธ์อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การเสริม ความสามารถของแหล่งน้ำอุป โภคบริโ ภค
ซึ่ง ไม่ ได้ ส่ง ผลต่อ การท่ อ งเที่ ย ว แต่ จ ำเป็ น ต่อ การพั ฒ นาจัง หวัดในภาพรวม สำหรับ โครงการที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้มุ่งเน้นแผนเชิงรุกให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ที่
จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับ ใจ และกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ดังนั้น ควรมีการรณรงค์ปลูกฝังให้เกิด
จิตสำนึกที่ดี ตลอดจนอบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พั ก และร้านอาหารให้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ด้วยไมตรีจิตและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดอีกครั้ง
ด้านการเกษตร
สินค้าเกษตรยังเป็นฐานรายได้ห ลักให้แก่จังหวัดสตูล การผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืช
เศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลและด้านการประมง อย่างไรก็ตามผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง น้ำท่วม แหล่งน้ำต้นทุน โรคพืช
ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคู่แข่งเริม่ มีมากขึ้น การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรของจังหวัด ควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นจึงควรเน้นการดำเนินการพัฒนาในเชิงรุก เพื่อให้จังหวัดสตูล
เป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่
๑) ส่ ง เสริ ม การสร้า งคุ ณ ค่ าเพิ่ ม แก่ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรและลดต้ น ทุ น การผลิ ต สู่ ก ารพึ่ ง พา
ตนเองด้วยหลักการเกษตรเชิงสร้างสรรค์บนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พั ฒ นาการผลิตและแปรรูป ให้ ได้ม าตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดและคุณ ภาพ
มาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดอาเซียน
๓) พัฒนาแหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมพื้นที่ความต้องการทางการเกษตร
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๕) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม เป็ น สถาบั น เกษตรกรหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต
และการแปรรูป
๖) ส่งเสริมด้านการประชาสัม พันธ์และการตลาดเชิงรุกเน้นรูปแบบออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันกลุ่ม
ลูกค้ามีแนวโน้มใช้งานในลักษณะตลาดออนไลน์สูง ทั้งนี้เพื่อการขยายตลาดไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก
๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8) การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวโพด แตงโม เมล่อน กล้วยหอมทอง
และจำปาดะ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นทั้งสินค้า GI และ พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น
10) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
11) ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร
12) ส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กาแฟ พริกไทย ซึ่งเป็นพืชที่มีการส่งออกไปยัง
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นจำนวนมากในสมัยอดีต (สุไหงอุเป หรือปีนังน้อย)
13) พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ วัวเนื้อ แพะ ไก่พื้นเมืองและไข่ไก่วิถีธรรมชาติ
14) พัฒนาคุณภาพการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
15) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานประมงพื้นบ้าน
16) พัฒนาคุณภาพการแปรรูปสัตว์น้ำ
17) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าภาคการเกษตร
วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
จั ง หวั ด จะต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารเจริญ เติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการคมนาคมการขนส่ง
ให้มีความสะดวก รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางและป้าย
สถานที่ท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ เมือง
อุทยาธรณีโลก รวมถึงการเพิ่มคุณค่า มูลค่าจากแหล่งโบราณคดี เมืองเก่าสตูล ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ใน
ลักษณะท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุชภาพ ในขณะเดียวกันควรให้ความสำคัญด้านภาคเกษตรซึ่ง
เป็นฐานรายได้เดิม ทั้งนี้ต้องช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณค่า มูลค่า ศักยภาพการผลิต
เกษตรหลักคือยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
สินค้าเกรดพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวโพด แตงโม เมล่อน กล้วยหอมทอง และจำปาดะ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นทั้ง
สินค้า GI และ พื ชอัตลักษณ์ท้อ งถิ่น เพื่ อสนับ สนุนด้านการท่ องเที่ ยว และส่งออกไปยังพื้นที่ จังหวัดภาคใต้
ตอนบนหรือประเทศเพื่อนบ้าน(มาเลเซีย) สร้าง smart famer ในพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ความต้องการทางการเกษตร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้จากภาค
เกษตรกร และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐานของการผลิตในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้
มี ม าตรฐาน ส่ ง เสริ ม การตลาดออนไลน์ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ท างเกษตรแก่ เ กษตรกร เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
ด้านสังคม
1. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1) ประชากร ประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 324,058 คน แยกเป็น
ประชากรเพศชาย จำนวน
161,225 คน
ประชากรเพศหญิง จำนวน
162,833 คน
จำนวนครัวเรือน จำนวน
105,225 หลัง
ตารางที่ 1.66 แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ

จำนวนประชากร (คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
57,342
58,533
115,875
39,197
36,344
36,937
73,281
23,552
17,751
17,557
35,308
11,856
14,768
15,007
29,775
8,654
13,391
13,607
26,998
7,843
12,186
12,163
24,349
7,831
9,443
9,029
18,472
6,292
161,225
162,833
324,058
105,225
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

อำเภอเมืองสตูล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอท่าแพ
อำเภอควนโดน
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
รวม

จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล
พบว่ า จั ง หวั ด สตู ล มี ผู้ สู ง อายุ (ผู้ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป) จำนวน 42,147 คน
โดยในอำเภอเมืองสตูล มีผู้สูงอายุมากที่สุด จำนวน 15,521 คน รองลงมาคืออำเภอละงู จำนวน 9,887 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.39 และ 13.49 ตามลำดับ อำเภอมะนัง มีผู้สูงอายุน้อยที่สุดจำนวน 2,070 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.20
ตารางที่ 1.67 จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล
ปี 2557
อำเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)
12,637
8,363
3,608
2,864
2,818

13,235
8,596
3,740
2,985
2,901

13,405
8,772
3,231
3,071
3,009

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

13,955
9,060
4,006
3,193
3,124

ปี 2561

ปี 2562

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

14,239
9,195
8,160
3,256
3,167

15,778
9,535
3,407
3,445
3,350

ปี 2563
จำนวน
(คน)
15,521
9,887
4,528
3,615
3,482
74

ปี 2557
อำเภอ
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)
2,442
2,864
35,596

2,489
1,694
35,640

ปี 2561

ปี 2562

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

ปี 2563
จำนวน
(คน)
3,044
2,070
42,147

2,751
3,079
2,564
2,732
1,877
1,984
1,757
1,860
42,645
40,578
35,809
37,930
หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563

2) โครงสร้างประชากร
จำนวนประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ
พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อย
ละ 49.70 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.30 เมื่อเทียบโครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้ม
ลดลง กลุ่มวัยทำงานเพิ่มมากขึ้น และประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยจากโครงสร้างประชากร จังหวัด
สตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลใน
สถานบริการและชุมชน เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทำงานที่ต้องเสีย่ งกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ภาพที่ 1.25 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดสตูล ปี 2557 – 2562

ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
ภาพที่ 1.26 ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ 2562 จังหวัดสตูล

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรทีส่ ำคัญ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรทีส่ ำคัญ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ(อายุ
60 ปี ขึ้นไป) มีจ ำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 35,596 หรือ ร้อยละ 10.89
ของประชากรทั้ ง จัง หวัด ในปี 2557 เพิ่ ม ขึ้นเป็น ร้อยละ 13.26 ในปี 2561 ทั้ ง นี้ ตามนิ ยามของสัง คม
ผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นั่นคือ เมื่อประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 20
ภาพที่ 1.27 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด จำนวนผู้สูงอายุ และร้อยละของผูส้ ูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

เมื่ อพิจ ารณาภาวการณ์ท ำงานของผู้สูงอายุจากข้อมู ลของสำนัก งานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี
2557 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลีย้ งตนเอง/ครอบครัว จำนวน 11,467 คนหรือคิดเป็นร้อย
ละ 7.1ของผู้สูงอายุทั้งจังหวัด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ในปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงร้อยละ 9.7 ปี 2559
และลดลงเป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2561 ซึ่งลดลงมาตั้งแต่ปี 2560-2561 และการแก้ไขปัญหาที่ผู้สูงอายุไม่
สามารถเกษียณอายุตนเองได้และยังต้อ งทำงานต่อไปเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว ในระยะยาวนั้น
จังหวัดสตูลมีแผนการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในปี 2562 เพื่อเตรียมความความพลเมืองวัยทำงานเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในอนาคต โดยเน้นคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อย่างเป็นมาตรฐาน จัดอบรมให้แก่บุคคล
ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และได้รับสิทธิ บริการที่รัฐจัด
ให้ รับ ผิดชอบโดยสำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ทำให้จำนวนผู้สูงอายุปี 2562
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.28 จำนวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

3) หน่วยการปกครอง
1) อำเภอ
7 อำเภอ
2) ตำบล
36 ตำบล
3) หมู่บ้าน
280 หมู่บ้าน
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
5) เทศบาล
7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล)
6) องค์การบริหารส่วนตำบล
34 แห่ง
ตารางที่ 1.68 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ
อำเภอเมืองสตูล
อำเภอละงู
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอมะนัง
รวม

เขตการปกครอง

พื้นที่

ตำบล หมู่บ้าน

จำนวน
เทศบาล อบต. ประชากร

12
6
5
3
4
4
2
36

4
1
1
1
7

802.57
380.35
452.33
532.08
220.80
209.32
210.07
2,807.52

71
61
35
32
31
31
19
279

10
6
5
3
4
4
2
34

115,476
72,942
24,278
35,204
26,881
29,581
18,394
322,756

(ตร.กม)

สัดส่วน
ประชากร/
พื้นที่
143.88
191.77
53.67
66.16
121.74
141.31
87.56
114.96

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
4) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ส่วนราชการในระดับ จังหวัดเป็นหน่วยงาน ๒ ลัก ษณะ คือ หน่วยราชการบริห ารส่วน
ภูมิภาคประจำจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน ๙8 หน่วย ประกอบด้วย
- หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓3 หน่วยงาน
- หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕3 หน่วย
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๑๓ หน่วย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล ๗ แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
และเทศบาลตำบล ๖ แห่ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง
2. การศาสนา
ข้อมูลด้านศาสนา
- วัด
- มัสยิด
- โบสถ์คริสต์
- ศาลเจ้า
- ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา)

จำนวน 41 แห่ง
จำนวน ๒๓๖ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๓ ศูนย์
จำนวน ๒๐๘ ศูนย์

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ 1.69 จำนวนผู้นบั ถือศาสนาต่างๆ
ศาสนา
ชาย (คน)
พุทธ
๓๗,๐๔๕
อิสลาม
๑๓๒,๕๔๓
อื่นๆ
๓๒๘
รวม
๑๖๐,๙๒๖

หญิง (คน)
๓๗,๔๔๔
๑๒๔,๘๗๔
๓๔๒
๑๖๒,๖๖๐

รวม (คน)
๗๔,๔๘๙
๒๔๘,๔๑๗
๖๘๐
๓๒๓,๕๘๖

ร้อยละ
๒๓.๐๒
๗๖.๗๗
๐.๒๑
๑๐๐

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

3. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ
1) การเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ความสะอาด คือ การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษา
ท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10
ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน
และเข้าสุนัต คำว่า “กิ นเหนียว” มิ ใช่ว่าเจ้าของจะบริก ารอาหารเฉพาะข้าวเหนียว
เท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป
3) งานแข่ งขั นว่าวประเพณี จังหวัดสตูล เป็นการแข่ง ว่าว เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัด
ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ -มี น าคม ของทุ ก ปี มี ก ารจั ด แข่ ง ขั น 3 ประเภท คื อ
ว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม
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4)งานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี
เป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควร
จะถือศีล ทำบุญทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์
5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ
งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทำกันปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6
(พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีหลี
" ซึ่งชาวเลถือ ว่าเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิก
เกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะมี ชีวิตอยู่ เมื่อ โต๊ะ ฮีห ลีตายไปแล้ว ชาวเลได้ส ร้างศาลา
หรือศาลเป็นที่สงิ สถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมูบ่ ้าน เพื่อรำลึก
ถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็น
ประจำก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริ มงคล
และอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
6)วันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ
มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายออิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจาก
การสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรี ตรงกั บ
วันที่หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และ
วันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง
วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คน
ยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ
นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่
7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ :  )رمضانหรือ สะกด รอมะฏอนหรือ
รอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่
มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึ งเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวชและ
ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มี
ความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้นและ
เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็น ทางนำให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้ องอ่านอัลกุรอานเพื่อ
ศึก ษาถึง สิ่ง ที่พ ระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้ องทำ
ตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ ในยามค่ำของเดือนนี้เมื่อ
สิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี
8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลักคำสอนและผลงาน
ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพื่อผนึกกำลังของพี่น้องมุสลิมในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ตำบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒ นธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังไดเรียนรูแ้ ละไดสัมผัสกับวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งอดีต
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10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีห มู่ หรือ พวกผีทั้ ง หมด)
นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ คำว่า “โบ๋” แปลว่า หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผี
โบ๋ เป็ น งานประเพณี ที่ มี ความสำคั ญ โดยได้ สืบ ทอดกั น มาคู่ กั บ
อำเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีตในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระทำเป็น
ตระกูล แต่ละตระกูลไป ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น
จึงได้มาทำพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผี
หมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง
เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีญาติคอยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง
11) ดาระ ดาระเป็น ศิ ล ปะการแสดงที่ นิ ยมกั น
เฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดาระในจังหวัด
สตูล มี เพียงคณะเดียวคือ ที่ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน สืบ
ทอดต่อมาจากนายทอง มาลิ นี ซึ่ง เคยเล่น ดาระมาตั้ง แต่ส มั ย
หนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้
ร่วมคณะได้แยกย้ายกันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนาย
ทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นใน
การถ่ายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควน
โดนวิทยา สามารถแสดงได้ นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ ๖-๗ ปีจนอายุมากขึ้น นาง
สมศรี ชอบกิจ จึงรับ ช่วงเป็นวิท ยากรแทนและได้นำศิล ปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลัก สูตรวิชาเลือกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดง
ได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน
4. แรงงาน
๑) ประชากรและการมีงานทำ
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในปี 2558-2562 มีสัดส่วนผู้อยู่ในกำลัง
แรงงานเฉลี่ ย ต่ อ ประชากร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.59 โดยเป็ น ผู้ มี ง านทำเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.89
ของกำลังแรงงาน
ตารางที่ 1.70 ประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557-2562
ปี
ยอดรวมประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1. กำลังแรงงานรวม
1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน
1.1.1 ผู้มีงานทำ
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.2 กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
2.1 ทำงานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ

2558
279,504
210,049
150,949
150,674
148,338
2,336
275
59,101
23,044
12,606

2559
280,861
211,725
149,594
149,131
147,145
1,986
463
62,140
22,808
13,214
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2560
282,195
213,494
151,308
150,607
147,295
2,611
701
62,887
22,731
12,659

2561
283,905
215,573
152,245
151,279
148,003
2,310
966
64,294
23,380
13,407

2562
284,298
216,280
151,962
151,892
149,292
2,600
70
64,318
21,336
13,849
80

2.3 อื่น ๆ
อายุต่ำกว่า 15 ปี
อัตราการว่างงาน

23,451
26,118
27,497
27,507
29,133
69,445
69,136
68,701
68,332
68,081
0.67
1.33
1.73
1.53
1.71
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนกรกฎาคม 2563

หากพิจารณาในส่วนของกำลังแรงงาน พบว่า ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จังหวัดสตูลมีจำนวนผู้อยู่ใน
กำลังแรงงาน มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราการว่างงาน ปี 2561- 2562 อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล การเคลื่อนย้ายแรงงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
สำหรับปี 2562 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน
7 คน เป็นเพศชาย จำนวน 5 คน และเพศหญิง จำนวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.42 และ 28.57
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่
พบว่าเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 และผู้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศ ปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562)
พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 160 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่าทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การ
กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญาจ้างงานมากที่สุด)
แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทำงานตามที่ได้รับอนุญาต ภาพรวมปี 2562 พบว่า
เดินทางไปทำงานใน 3 ภูมิภาค คือ เอเชีย จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 ตะวันออกกลาง จำนวน
1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 และ อเมริกา จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62
2) แรงงานต่างด้าว
ตารางที่ 1.71 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 - 2563
คนต่างด้าว

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

มาตรา 59
- ประเภททั่วไป
- ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

145
3,695

75
3,293

3
2,411

91
2,337

188
-

38
3,878

118
3,486

333
2,747

457
2,885

4

4

-

1

7

9

3

-

3

19

3,493

2,747

2,889

- นำเข้าตาม MOU
- มติครม.20 สค.62
รวม
มาตรา 62
- ส่งเสริมการลงทุน
มาตรา 63
- ชนกลุ่มน้อย
รวมทั้ งหมด

3,891

.

611 .
2,059 .
2,858 .

.

2,884

.
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.

จากข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 พบว่าแรงงานต่างด้าวที่
มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจำนวน 2 กลุ่มคือ แรงงานต่างด้าวประเภทนำเข้า MOU และแรงงานต่างด้าว
กลุ่มที่ผ่านการพิสจู น์สญ
ั ชาติ โดยจะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวประเภทนำเข้า MOU มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2560 โดยปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 33.69 ซึ่งนอกจากมีสาเหตุมาจากความ
ต้องการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการในจังหวัดที่มีมากขึ้นแล้วยังมีผลมาจากการบังคับใช้พระราชกำหนดการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ตลอดจนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2562 ในการดำเนินการ ตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 25622563 ซึ่งกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตใกล้สิ้นสุดสามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดย
ไม่ต้องเดินทางออกไป นอกราชอาณาจักร แต่หากแรงงานต่างด้าวรายใหม่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศ
ไทยต้องเดินทางเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น จากประเด็นดังกล่าวจึงส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวประเภทนำเข้า MOU และการหมดไปของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการ
พิสู จ น์ สัญ ชาติ เพราะได้ป รับ เปลี่ ยนสถานะไปเป็ น แรงงานต่างด้าวกลุ่ ม ใหม่ คื อแรงงานต่ างด้าวตามมติ
คณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 แล้ว
ตารางที่ 1.72 แสดงการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล
ประเภทการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทำงาน
1. คนต่างด้าวประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
2. คนต่างด้าวประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ(มาตรา12)
3. แรงงานต่ างด้ าวหลบหนีเข้ าเมื อ ง 3 สั ญ ชาติ (เมี ยนมา ลาว กั ม พู ช า) ที่
ทางการพิสูจน์สัญชาติแล้วและได้รับอนุญาตทำงาน
4. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบการนำเข้าภายใต้พื้นที่ความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง
แรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
รวม
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
1. แรงงานต่างด้าวกับประเภทบุคคลบนพื้นที่สูง
2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือ ง 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัม พูชา) ที่จด
ทะเบียนและได้รับอนุญาตทำงานตามมติ ครม.
รวมทั้งหมด

จำนวน (คน)
ปี 2558 ปี 2559

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

124
3
2,131

196
3
3,315

241
3
3,704

149
5
3,696

165
5
1,259

203
4
1,138

195
7
1,978

1,049

1,765

2,518

2,757

5,519

901

524

3,307

5,279

6,466

6,607

6,948

2,246

2,704

9
-

12
1,837

14
2,705

33
2,771

18
55

3
1,374

22
1,896

9
3,316

1,849
7,128

2,719
9,185

2,804
9,411

73
7,021

1,377
3,623

1,918
4,622

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

ในส่ ว นของการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วในจั ง หวั ด สตู ล ตั้ ง แต่ ปี 2556 – 2559 พบว่ า
จังหวัดสตูลมีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจำนวนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 2556 – 2557 มีอัตรา
การจ้างงาน แรงงานต่างด้าวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้ประกาศให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและออกใบอนุญาตทำงาน จึงทำให้นายจ้างที่มีการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าว นำพาลูกจ้างต่างด้าวมาจดทะเบียน และขอรับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง และนับตั้งแต่
ปี 2557 เป็นต้นมา ก็ ได้มี ก ารเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นประจำทุ ก ปี และ ปี 2560 -2561
มีจำนวนลดลง เนื่องจากแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ ทำงานด้านการประมง เกษตรแปรรูป และธุรกิจที่ต่อเนื่อง
จากการเกษตร ผลกระทบจากมาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ปัญหาโรคตายด่วนของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงหยุดเดินเรือและธุรกิจต่อเนื่องประสบปัญหาเลิกกิจการ
ประกอบกับการประกาศบังคับ ใช้ พ.ร.ก. การบริห ารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทำให้
แรงงานต่างด้าวไหลกลับประเทศ เป็นต้น สำหรับปี 2562 มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีนโยบายจากรัฐบาลให้ต่ออายุที่หมดอายุปี 2562 ต่อได้จนถึง 2564
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.29 แสดงข้อมูลประเภทการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสตูล ปี 2556-2562

ประเ ทการออกใบอนุ าตทางานของคนต่า งด้า วจั งหวัด สตู ล ป
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

9,411

9,185
7,128 6,466
5,279

6,607

ป

ป

6,948

4,622
3,623
2,704
2,246

3,316
3,307

ป

ป

7,021

ป

คนต่างด้าวเข้าเมือง ูกก หมายได้รับอนุ าตทางาน

ป

ป

คนต่างด้าวเข้าเมือง ิดก หมาย

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

3) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(1) จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สำนักงานประกั นสังคม กระทรวงแรงงาน มีภารกิ จหลัก ในการให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน
เพื่อสร้างหลัก ประกั นและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ร่วมกั น
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งเน้นให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่
ไม่มีรายได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงใน
ชีวิต
ตารางที่ 1.73 แสดงจำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕62
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
2559
2560
2561
2562

จำนวนกำลังแรงงาน
ทั้งจังหวัด(คน)
๑๖๗,๘๗๕
๑๔๘,๕๒๕
๑๕๐,๙๔๙
149,593
151,308
152,820
152,129

สถานประกอบการ
(แห่ง)
๙๐๔
๘๙๗
๙๐๕
893
897
933
911

จำนวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมทั้งจังหวัด(คน)
๒๔,๕๗๙
๒๖,๖๔๒
๒๘,๕๐๓
29,810
27,948
35,184
39,731

คิดเป็นสัดส่วน
(ร้อยละ)
๑๔.๖๔
๑๗.๙๔
๑๘.๘๘
17.82
18.47
23.02
26.11

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2562

( 2) จำนวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40
รัฐบาลกำหนดให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยัง
กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ/ประชาชนทั่วไป/กำลังแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้า
สู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มากขึ้น ซึ่งสำนักงาน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

83

ประกันสังคมจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน (สิงหาคม 2562) มีกลุ่ม
ผู้ใช้แ รงงานและกลุ่ม อาชีพ อิ ส ระต่างๆ ที่ อยู่ น อกระบบได้ เข้ ามาอยู่ในระบบประกั น สัง คมแล้ ว จำนวน
14,110 คน
ตารางที่ 1.74 จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนกาหลง
ควนโดน
ละงู
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

ปี 2560
8,296
810
823
2063
849
859
910
14,110

ปี 2561
ปี 2562
9,378
11,240
2,824
2,965
1,054
1,319
2,858
3,851
1,079
1,414
1,323
2,022
1,128
1,371
19,244
24,182
ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2563

(3) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม
ตามมาตรา 33,39 และ 40 ต่อจำนวนกำลังแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือน ธันวาคม ปี 2562
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.11
หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล = ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40 x 100
จำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน

4) อัตราการมีงานทำ
อั ตราการมี ง านทำต่อ กำลั ง แรงงานเป็ น ตัวชี้วั ดที่ แสดงให้เ ห็น ภาวะการงานทำใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สำหรับอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล
ซึ่งคำนวณจาก ผู้มี งานทำในภาคเกษตรในจั งหวัดต่อกำลังแรงงานที่ มี งานทำในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2562
(มกราคม-ธันวาคม 2562) พบว่าอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ 7.07 เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ย ปี 2561 (ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีร้อยละ 50.76) (รายละเอียดตามแผนภูมิ 3) ขณะที่อัตรา
การจ้างงานนอกภาคเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2561 (ค่าเฉลี่ยปี
2561 มีร้อยละ 49.24)
ภาพที่ 1.30 แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 – 2562
ร้อยละ

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หมายเหตุ : อัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด =

ผูม้ ีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100
ผู้มีงานทำในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทำเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคำนวณจากจำนวน
ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานใน
ภาคการผลิต ค่าเฉลี่ยปี 2562 มี อัตรา 7.21 เพิ่ม ขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2561 (ค่าเฉลี่ยปี 2561 มี ร้อยละ
7.12) และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2560 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ 6.22)
ภาพที่ 1.31 แผนภูมิแสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 – 2562
ร้อยละ

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x100
ผู้มีงานทำในจังหวัด

5) อัตราการว่างงาน
อัตราการว่างงานจัง หวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.71
และเมื่อพิจารณาแผนภูมิประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2561 ที่มี
อัตราร้อยละ 1.53
ภาพที่ 1.32 แผนภูมิแสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลีย่ ปี 2555 – 2562

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด = จำนวนผู้ไม่มีงานทำในจังหวัด x 100
กำลังแรงงานในจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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6) อัตราการบรรจุงาน
อั ต ราการบรรจุ ง านในแต่ ล ะปี เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเคลื่ อ นไหวของภาวการณ์
ด้ า นแรงงาน ซึ่ง สามารถศึก ษาวิเ คราะห์ก ับ จำนวนตำแหน่ง งานว่าง และจำนวนผู้ส มัค รงาน โดยเมื่อ
วิเคราะห์ จำนวนการบรรจุงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการ เทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่
แจ้ง ผ่า นสำนัก งานจัดหางานจัง หวัดสตูล จะพบว่า อัต ราการบรรจุง านต่อ ตำแหน่ง งานว่า ง ปี 2562
(มกราคม-ธันวาคม 2562) คิด เป็น ร้อ ยละ 99.10 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีร้อยละ 93.86
ขณะที่ อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ผู้ ส มั ค รงานภาพรวม ปี 2562 มี อั ต ราร้ อ ยละ 300.00 มี สั ด ส่ ว นที่
เพิ่ ม ขึ้ น จาก ปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 213.90
ภาพที่ 1.33 แผนภูมิอัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงาน/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูล
ค่าเฉลี่ย ปี 2561 และ ปี 2562

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ :
1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด
2. อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด

7) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบ ปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) สำนักงานพัฒ นาฝีมือแรงงานสตูลได้ดำเนินการ
ฝึก อบรมพัฒ นาผู้ใช้แรงงานในรูป แบบต่างๆ ได้แก่ การฝึก เตรียมเข้าทำงาน การฝึก ยกระดับ ฝีมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการฝึกเสริม ทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒ นาทัก ษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยภาพรวมของการฝึกต่างๆ ใน ปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) ดังนี้
การฝึกเตรียมเข้าทำงานในรอบ ปี 2562 มีจ ำนวนทั้ งสิ้น 108 คน หากพิจารณาตามกลุ่ม อาชีพ
พบว่า กลุ่มอาชีพที่ มี การฝึกเตรียมเข้าทำงานมี 3 กลุ่มอาชีพ 3 อันดับแรกคือ 1) ช่างเครื่องกล จำนวน 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.19 2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 และ 3) ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 มีผู้ผ่านการฝึก จำนวน 40 คน และได้
งานทำ จำนวน 29 คน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ใน ปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 373 คน อัตราการฝึกลดลงจากปีที่
แล้ว กล่าวคือ ลดลงร้อยละ 64.94 (ปี 2561 มีการฝึกยกระดับ จำนวน 1,064 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
อาชีพที่ฝึกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ช่างเครื่องกล จำนวน 203 คน 2) ธุรกิจและบริการ จำนวน 151
คน และ 3) ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 54.42 40.49 และ
5.09 ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการฝึกในปี 2562 พบว่า มีจำนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 89.81
ภาพที่ 1.34 แผนภูมิ แสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จำแนกตามกลุ่มอาชีพปี 2562 (มกราคม –
ธันวาคม 2562)

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลยังได้มีการฝึกเสริมทักษะให้กับผู้สนใจ โดยใน ปี 2562
(มกราคม-ธันวาคม 2562) พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะทั้งสิ้น จำนวน 538 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2561พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 143.44 และหากพิจารณากลุ่มอาชีพ พบว่ามี
การฝึก 4 กลุ่มอาชีพ คือ 1) กลุ่มช่างก่อสร้าง จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 2) อุตสาหกรรมศิลป์
จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57 3) ธุรกิจและบริการ จำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 33.84 และ
4) ช่างอุตสาหการ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.29 เมื่อพิจารณาถึงผู้ผ่านการฝึกพบว่ามีร้อยละ 99.07
นอกจากการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว สำนักงานพัฒนาฝีมื อ
แรงงานสตูล ยังมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้สนใจ โดยใน ปี 2562 มีผู้เข้ารับการทดสอบ
ทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มอาชีพทีม่ ีผสู้ นใจเข้าทดสอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อ ยละ 42.02 2) กลุ่ม ช่างเครื่องกล จำนวน 60 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 28.99
3) กลุ่มธุรกิจและบริการ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99
8) อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทำงานของสถานประกอบการ
อัตราการปฏิบัติไม่ ถูกต้อ งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจ การ เป็นตัวบ่ง
บอกตัวหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
อัตราการปฏิบัติไม่ถูก ต้อ งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจำนวนสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2562 มีอัตราการปฏิ บัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของ สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 2.02 ส่วนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของ
สถานประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.60
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9) อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิ ด ข้ อ พิ พ าทแรงงานและข้ อ ขั ด แย้ ง ในสถานประกอบการ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็น
ถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูก จ้างว่ามี ทิศทางหรือแนวโน้ม ไปในทางใด การเกิดข้อพิพาท
แรงงานนั้นมีผลมาจากการที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะ
เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สำหรับจังหวัดสตูลไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่
อย่างใด อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกว่าร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก
ทำให้นายจ้างดูแลสถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง
10) ผลิตภาพแรงงานของจังหวัด
ผลิ ตภาพแรงงานของจัง หวัดสตูล มี ก ารขยายตั วเพิ่ ม ขึ้น ทั้ ง สาขาเกษตรกรรมและนอก
เกษตรกรรม ในปี 2559 จำนวน 237,180 บาทต่อคน เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.62 จำนวน
20,822 บาทต่อคนต่อปี แต่สาขาเกษตรกรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6. และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.12
ยังคงมี ผลิตภาพแรงงานไม่ สูง เท่าที่ ควร สูง เป็นอันดับ ที่ 7 ของภาคใต้ อันดับ ที่ 4 ของกลุ่ม จังหวัดภาคใต้
อันดามั น รองจากภูเ ก็ ต พั ง งาและกระบี่ ที่ มี ค่า 604,521 , 439,325 และ 419,880 บาทต่อคน
ตามลำดับ โดยต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานของภาคใต้ที่มีค่า 260,314 บาทต่อคน และต่ำกว่าระดับประเทศทีม่ ี
ค่า 447,844 บาทต่อคน โดยสาขาที่มีผลิตภาพสูงที่สุดของจังหวัดสตูล คืออสั งหาริมทรัพย์ 5,950,791
บาทต่อคน รองลงมาคือ ขนส่ง 2,932,514 บาทต่อคน ตัวกลางการเงิน 1,209,029 บาทต่อคน และ
ไฟฟ้า ก๊าช ประปา 755,463 บาทต่อคน สำหรับสาขาเกษตรกรรมมีค่า 203,203 บาทต่อคน และสาขา
โรงแรมภัตตาคารมีค่า 35,660 บาทต่อคน
ตารางที่ 1.75 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2554 - 2559

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

88

จังหวัดจึงต้องเร่งสร้างผลิตภาพแรงงานในสาขาเกษตรกรรมและโรงแรมภัตตาคารเนื่องจากเป็นสาขา
การผลิตหลัก และฐานรายได้ใหม่ที่ สร้างสร้างรายได้ให้แก่จั งหวัด เพื่อรองรับ การเป็นอุทยานธรณีโลก การ
เพิ่ม ขึ้นของผลิตภาพของจังหวัดสตูล จะเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด แสดงถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของแรงงาน แรงงานมีองค์ความรู้และทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒ นาคุ ณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง มิใช่แค่การจัดการศึกษาเท่านั้น ต้องพัฒ นา
แรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตด้วย เช่น ส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีวะศึก ษาหรือ
พัฒนาหลักสูตรสายอาชีวะศึกษา วิทยาลัยชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตในจังหวัด
ตารางที่ 1.76 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานภาคใต้ ปี 2554 – 2559
บาทต่อคนต่อปี
2554

2555

2556

2557

2558

2559

ประเทศ

323,324 351,741 368,975 403,097 420,374 447,844

ภาคใต้
กลุ่มภาคใต้อันดามัน

221,807 214,416 215,590 226,761 240,786 260,314
297,828 292,703 298,129 291,186 316,670 352,794

ระนอง
ภูเก็ต

209,295 201,205 200,944 160,813 158,969 183,373
654,463 740,850 844,691 467,521 535,579 604,521

พังงา

308,877 286,186 289,487 321,891 397,686 439,325

กระบี่
ตรัง

314,696 317,322 296,007 362,477 379,072 419,880
204,995 167,635 159,284 172,139 165,428 178,701

สตูล

201,195 195,925 186,792 215,460 216,358 237,180

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. , 2563
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563
แนวโน้มสถานการณ์แรงงาน
จากข้อมูลอาชีพของผู้มีงานทำในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและประมง มีทักษะ
อันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการทำงานต่ำกว่าในระดับที่คาดหวังเกือบทุกด้าน จังหวัดสตูลและหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องควรมี ก ารยกระดับ คุณภาพฝีมื อแรงงานให้มี ความรู้และทัก ษะสูง มี ความส ามารถในการรัง สรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital Platform รองรับการเป็นคนในยุคทศวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป
5. การศึกษา
จังหวัดสตูล มีการจัดการศึกษาที่ห ลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
การศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับ การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่ วถึง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งในพื้นที่ของ
จั ง หวั ด สตู ล มี หน่ ว ยงาน/สถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 11 หน่ ว ยงาน แบ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 หน่วยงาน และนอกสังกั ดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน มี สถานศึกษา
จำนวน 584 สถานศึกษา จำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 95,373 คน
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(๑) ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ
ตารางที่ 1.77 แสดงข้อมูลหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
หน่วยงาน
สังกัด
จำนวนสถานศึกษา
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สพฐ.
161
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
118
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
41
- การศึกษาโดยครอบครัว
2
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 (เฉพาะสตูล)
สพฐ.
12
3
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพฐ.
2
4
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สป.ศธ
270
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา)
26
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ)
16
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
209
- สถาบันศึกษาปอเนาะ
7
- การศึกษานอกระบบ
12
5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สป.ศธ
7
สตูล
6
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สอศ.
4
- สถานศึกษาของรัฐ
3
- สถานศึกษาของเอกชน
1
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7
วิทยาลัยชุมชน
อว.
1
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
อว.
1
9
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
สถ.
123
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
1
- เทศบาล
6
- องค์การบริหารส่วนตำบล (โรงเรียน)
1
- องค์การบริหารส่วนตำบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
115
10
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
พศ.
1
11
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436
ตชด.
2
รวมทั้งสิ้น
584
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพั นธ์ 2563

ตารางที่ 1.78 แสดงข้อมูลสถานศึกษา จำแนกรายอำเภอ
เมือง
ควน
ควนโดน
สตูล
กาหลง
1 สพป.สตูล
40
12
20
- อนุบาลถึงประถมศึกษา
22
10
15
- อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น
16
2
5
- จัดการศึกษาโดยครอบครัว
2
0
0
2 สพม.เขต16 (เฉพาะสตูล)
3
1
1
3 สศศ.สตูล
2
0
0
- รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42
1
0
0
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1
0
0
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ที่

หน่วยงาน

ท่าแพ

ละงู

18
15
3
0
2
0
0
0

44
34
10
0
2
0
0
0

ทุ่ง
หว้า
17
16
1
0
2
0
0
0

มะนัง

รวม

10
6
4
0
1
0
0
0

161
118
41
2
12
2
1
1
90

ที่

หน่วยงาน

4

สช.สตูล
- สามัญศึกษา
- ศาสนาควบคู่สามัญ
- ตาดีกา
- สถาบันศึกษาปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ
5 กศน.จังหวัดสตูล
6 อาชีวศึกษาสตูล
7 วิทยาลัยชุมชนสตูล
8 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล
9 สถจ.สตูล
- อบจ.สตูล
- เทศบาล
- อบต. (โรงเรียน)
- อบต. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
10 พศจ.สตูล
11 กองร้อยตชด.ที่ 436
รวมทั้งสิ้น

เมือง
ควน
ทุ่ง
ควนโดน
ท่าแพ ละงู
มะนัง
รวม
สตูล
กาหลง
หว้า
84
33
28
30
27 10
58
270
8
0
4
2
5
5
2
26
7
5
2
1
0
1
0
16
62
24
20
26
18
3
56
209
0
3
1
1
1
1
0
7
7
1
1
0
3
0
0
12
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
0
1
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
27
13
21
12
28 12
10
123
0
0
0
0
0
0
1
1
6
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
1
21
13
21
12
28 11
9
115
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
2
160
61
74
63 104 42
80
584
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงาน
อาชีวศึกษาสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล
รวม

ปวช.
0
0
0
0

ปวช. - ปวส.
3
0
0
3

ปวช. - ป.ตรี
1
0
0
1

อนุปริญญา
0
1
0
1

0
12
0
0
8
0
0
0
20
ปริญญาตรี
0
0
1
1

รวม

0
0
0
0
1
0
1
0
2

พิเศษ

0
0
1
0
0
0
0
0
1

มัธยมต้น –
มัธยมปลาย

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
1
3
0
0
4

มัธยมต้น

0
0
0
0
12
0
0
0
12

ประถม –
มัธยมปลาย

41
0
0
0
1
1
0
0
43

ประถม –
มัธยมต้น

118
0
0
0
16
1
0
2
137

ประถม

อนุบาล –
มัธยมปลาย

0
0
0
0
3
117
0
0
120

อนุบาล มัธยมต้น

สพป.สตูล
สพม.เขต 16 (เฉพาะสตูล)
รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.ที่ 436
รวม

อนุบาล ประถม

หน่วยงาน

เตรียมอนุบาล

จากตารางพบว่าสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวนทั้ งสิ้น 584 สถานศึกษา ซึ่งอำเภอเมืองสตูลมี
สถานศึกษามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูลทั้งหมดอำเภอละงู
เป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 17.81 และอำเภอมะนัง เป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 13.70 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.79 จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา

0
0
0
1
0
0
0
0
1

159
12
1
1
42
123
1
2
341
รวม
4
1
1
6

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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(2) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา
ตารางที่ 1.80 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกเป็นรายอำเภอ
หน่วยงาน
เมืองสตูล
สพป.สตูล
8,538
- อนุบาลถึงประถมศึกษา
4,058
4,473
- อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น
7
- จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว
สพม.เขต16 (เฉพาะ
4,520
สตูล)
สศศ.สตูล
970
- รร.ราชประชานุเคราะห์
725
ที่ 42
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
245
สช.สตูล 13,643
- สามัญศึกษา
6,193
- ศาสนาควบคู่สามัญ
1,564
- ตาดีกา
- ปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ
กศน.จังหวัดสตูล
อาชีวศึกษาสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล
สถจ.สตูล
- อบจ.สตูล
- เทศบาล
- อบต. (โรงเรียน)
- อบต. (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.ที่ 436
รวมทั้งสิ้น

ควนโดน ควนกาหลง
1,890
3,190
1,563
1,938
1,252
327
-

ท่าแพ
2,913
2,465
448
-

ละงู
7,077
4,399
2,678
-

ทุ่งหว้า
2,301
2,128

มะนัง
1,816
755

รวม
27,725
17,306

173
-

1,061
-

10,412
7

690

490

791

2,265

901

379

10,036

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

970
725

0
5,381
3,065

0
5,145
1,082
2,382

0
7,017
2,893
-3,968

0
1,989
964
14

0
842
501
-

245
37,334
12,317
7,239

5,329
557
1,514
2,090
819
4,187
0
2,500
0
1,687

2,256
45
15
463
50
650
0
0
0
650

1,589
85
7
550
397
851
0
0
0
851

0
3,317
684
214
2,374
45
-

72
84

515
771
0
0
0
771

1,018
715
35
1,816
0
0
0
1,816

1,001
10
675
631
0
0
70
561

341
244
1,099
712
0
0
387

16,858
257
663
4,979
3,252
819
35
10,005
712
2,500
70
6,723

30
36,311

9,124

188
10,811

8,307

19,943

6,497

4,380

30
188
95,373

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

จากตารางพบว่า จังหวัดสตูลมีนักเรียนที่เข้ารับ การศึกษาทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ
(ระดับปฐมวัยถึงปริญญาตรี) รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนทั้งสิ้น 95,373
คน แบ่งเป็น เพศชาย 51,635 คน เพศหญิง 43,738 คน โดยหากจำแนกนักเรียนออกเป็น รายอำเภอจะ
พบว่า อำเภอเมื อ งสตูล มี จ ำนวนนัก เรียนมากที่ สุด คือ 36,311 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.07 ของจำนวน
นักเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด รองลงมาคือ อำเภอละงูมีจำนวนนักเรียน 19,943 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91
และ อำเภอควนกาหลง มีจำนวนนักเรียน 10,811 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 ตามลำดับ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.81 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายอำเภอ
ระดับการศึกษา
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

ประถม
ศึกษา
11,578
2,005
3,487
2,522
6,828
2,363
1,966
30,749

ปฐมวัย
5,436
1,381
2,089
1,676
4,177
1,435
1,098
17,292

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

6,375
1,963
1,946
975
2,549
1,016
681
15,505

3,875
1,409
1,211
715
1,515
672
294
9,691

1,389
29
257
0
498
0
0
2,173

628
21
140
0
217
0
0
1,006

อนุ
ปริญญา
819
0
0
0
0
0
0
819

การศึกษา
พิเศษ
6,138
2,316
1,681
2,419
4,124
1,011
341
18,030

ป.ตรี
73
0
0
0
35
0
0
108

รวม
36,311
9,124
10,811
8,307
19,943
6,497
4,380
95,373

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

จากตาราง พบว่า จังหวัดสตูลมีนักเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุดจำนวน 30,749 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของจำนวนนักเรียนทัง้ หมด รองลงมาคือ นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 17,292 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.13 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15,505 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26
ตามลำดับ
ตารางที่ 1.82 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงาน
การศึกษา
หน่วยงาน
สพป.สตูล
สพม.เขต16
สศศ.สตูล
สช.สตูล
กศน.จังหวัด
สตูล
อาชีวศึกษา
สตูล
วิทยาลัยชุมชน
สตูล
มรภ.สข.
วิทยาเขตสตูล
สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.
ที่ 436
รวมทั้งสิ้น

ม.ต้น

ม.ปลาย

6,031
0
0
3,688
0

ประถม
ศึกษา
19,445
0
247
8,698
182

2,242
5,782
317
4,397
2,294

0
4,254
161
2,773
2,503

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

อนุ
ปริญญา
0
0
0
0
0

0

0

0

0

2,173

1,006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,518
0
55

2,044
0
133

443
30
0

17,292

30,749

15,505

ปฐมวัย

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

พิเศษ

รวม

0
0
0
0
0

7
0
245
17,778
0

27,725
10,036
970
37,334
4,979

0

73

0

3,252

0

819

0

0

819

0

0

0

35

0

35

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,005
30
188

9,691

2,173

1,006

819

108

18,030

95,373

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

จากตาราง พบว่า จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมีมากที่สุด
จำนวน 37,334 คน คิดเป็นร้อ ยละ 39.15 ของจำนวนนัก เรียนทั้ งหมด รองลงมาคือ นัก เรียนในสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 27,725 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07 และนักเรียนใน
สัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาเขต 16 จำนวน 10,036 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 10.52
ตามลำดับ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.83 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนในระบบสถานศึกษาต่อจำนวนประชากร ปีการศึกษา
2562
ระดับการศึกษา

อายุ
2-5
6 - 11
12 – 14
15 – 17
18 - 21

ประชากร
นักเรียน
ร้อยละ
ปฐมวัย
19,735
17,292
87.62
ประถมศึกษา
30,903
30,749
99.50
มัธยมศึกษาตอนต้น
14,952
15,505
103.70
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
14,356
11,864
82.64
ปวส. / อนุปริญญา / ป.ตรี
18,679
1,933
10.35
รวม
98,625
77,343
78.42
***หมายเหตุ 1. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
2. ข้อมูลประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
3. ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนการศึกษานอกระบบ

จากตาราง พบว่า จำนวนนัก เรียนที่ ศึก ษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ
78.42 ของจำนวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด หากจำแนกตามระดับการศึกษาจะพบว่า นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12 – 14 ถึงร้อยละ 103.70 และ
เป็นอัตราสูงสุดเมื่อคิดเป็นร้อยละเทียบกับจำนวนประชากรวัยเรียน รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาร้อยละ
99.50 และระดับปฐมวัยร้อยละ 87.62 ตามลำดับ
(1) ด้ า นปริ ม าณ ในรอบ ๘ ปี ก ารศึก ษาที่ ผ่ านมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้
ตรางที่ 1.84 ด้านปริมาณนักเรียน ปี 2555 - 2562
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
2558
2559
2560
2561
2562

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน
ก่อนประถม ประถม
ม.ต้น
รวมทั้งหมด
๕,๙๘๘
๒๐,๘๑๔
๒,๔๓๗
๒๙,๒๐๒
๕,๘๕๒
๒๐,๑๐๒
๒,๕๘๕
๒๘,๕๓๙
๕,๗๘๘
๑๙,๙๖๖
๒,๕๗๓
๒๘,๓๒๗
5,754
19,686
2,787
28,227
5,769
19,709
2,518
27,996
6,200
19,197
2,518
27,915
6,326
19,235
2,338
27,899
6,031
19,445
2,242
27,718

ร้อยละที่ลดลง
๒.๒๗
๐.๗๔
0.35
0.82
0.29
0.06
0.65
ที่มา : สพป. สตูล
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 256๒

จากการวิเคราะห์สาเหตุที่มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจำนวนประชากร
เด็กลดลง การคมนาคมสะดวก ครอบครัวที่มีฐานะส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน และจังหวัดสตูลมี
จำนวนประชากรที่นับ ถือ ศาสนาอิส ลามมากกว่าร้อยละ 70 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเรียนโรงเรียน
ปอเนาะ ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและศาสนา
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(2) ด้านคุณ ภาพ ผลการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้
ปีการศึกษา 25๖๑
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล
ใน ๔ กลุ่ม สาระวิชา สาระวิชาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ยสูง สุด คือ ภาษาไทย โดยมี คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๔.๙๑
รองลงมาคื อ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓๙.๒๑ และสาระวิ ช าที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด คื อ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๘๐ (ทุกสาระวิชา ปี ๒๕๖๑ มีคะแนนสูงกว่าปี ๒๕๖๐) มีคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละของทุ ก วิชา ๔๑.๐๕ เมื่ อ เปรียบเที ยบกั บ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุ กวิชากั บ ปีก ารศึกษา
๒๕๖๐ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๗๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรีย นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๔ กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย โดยมี คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๘.๕๙ รองลงมาคือ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๘๔ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ คณิตศาสตร์ มี คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๒๓.๘๖ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๓๒.๗๙ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อย
ละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๖
ปีการศึกษา 25๖๒
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล
ใน ๔ กลุ่ม สาระวิช า สาระวิชาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ยสูง สุด คือ ภาษาไทย โดยมี คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๗.๙๓
รองลงมาคื อ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓๔.๒๒ และสาระวิ ช าที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด คื อ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๕๗ (ทุกสาระวิชา ปี ๒๕๖๒ มีคะแนนต่ำกว่าปี ๒๕๖๑) มีคะแนนรวม
เฉลี่ ยร้อยละของทุ ก วิชา ๓๕.๙๘ เมื่ อ เปรียบเที ยบกั บ คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุ กวิชากั บ ปีก ารศึกษา
๒๕๖๑ พบว่า ลดลงร้อยละ ๕.๐๗
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๔ กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย โดยมี คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๙.๔๑ รองลงมาคือ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๘๑ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ คณิตศาสตร์ มี คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๒๐.๕๔ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุก วิชา ๓๑.๓๐ เมื่ อเปรียบเที ยบกับคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ลดลงร้อยละ ๑.๔๙
ตารางที่ 1.85 เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (O-NET) ปี การศึกษา 255๘ –
256๒
ระดับ

ปี 2558
ระดับ ประเทศ
43.93
ระดับ สพฐ.
42.08
ระดับ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (7 เขต) 42.94
สพป.สตูล
41.04

O-Net ป. ๖ เฉลี่ย ๔ สาระ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
42.32
39.79
43.14
40.51
37.93
41.14
41.31
38.39
41.34
39.89
37.27
41.05

ผลต่าง 62 - 61
ปี ๒๕๖๒
37.99
36.18
37.11
35.98

-5.15
-4.96
-4.23
-5.07

ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๖3
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จากตารางพบว่า ผลสัม ฤทธิ์นั ก เรียน (O-Net) ชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๖ สัง กั ดสำนั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๗
เขต) และระดับประเทศ ทุกวิชา
ภาพที่ 1.35 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘ – 256๒

ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๓
ตารางที่ 1.86 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘-256๒
O-Net ม. ๓ เฉลี่ย 4 สาระ
ระดับ
ปี
ปี
ปี
ปี 256 ผ ล ต่ า ง
ปี 2561
2558 2559 2560
๒
62 - 61
ระดับ ประเทศ
35.82 34.87 34.33 37.50 36.30 -1.20
ระดับ สพฐ
35.84 35.71 34.48 37.71 36.52 -1.19
ระดับ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (11 เขต) 34.05 33.42 32.16 35.16 35.06 -0.10
สพป.สตูล
31.55 30.64 29.53 32.79 31.30 -1.49
ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๖3
จากตารางพบว่า ผลสั ม ฤทธิ์นั ก เรียน (O-Net) ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ สัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๑0
เขต) และระดับประเทศ ทุกวิชา
ภาพที่ 1.36 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘-256๒

ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๖3
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ปัญหาภาพรวมทางการศึกษาของจังหวัดสตูล
มีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงต้องมีการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ทั้งด้านพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
ปัญหาด้านการศึกษาด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้
ตางรางที่ 1.87 การลดลงของจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูลมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน
ร้อยละที่ลดลง
๒๕60
7๙,363
๒๕61
77,847
1.91
๒๕62
77,595
0.32
***หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนนอกระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(ตาดีกา,ปอเนาะ,การศึกษานอกระบบ)
สภาพปัญหา จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดสตูลมีอัตราลงลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีการศึกษา
ก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรในจังหวัดและจำนวนการเกิดของประชากรที่มีอัต รา
ลดลง
แนวทางแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในจังหวัดสตูล และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการเพิ่มจำนวนประชากร
ตารางที่ 1.88 จำนวนข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบการศึกษา
ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนซ้ำซ้อน
ร้อยละ
๒๕61
77,847
693
0.89
๒๕62
77,595
669
0.86
***หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนนอกระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(ตาดีกา,ปอเนาะ,การศึกษานอกระบบ)
สภาพปัญหา หน่วยงานทางการศึกษามีระบบจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาที่แยกออกจากกันไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาได้ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเกิดความ
ซ้ำซ้อน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ
แนวทางแก้ปัญหา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการ
แจ้งให้สถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน และรายงานผลการ
ตรวจสอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1.89 จำนวนนักเรียนออกกลางคันในจังหวัดสตูล
จำนวนนักเรียนที่
ร้อยละของ
จำนวน
จำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา
ได้รับการช่วยให้กลับ นักเรียนที่ได้รับ
นักเรียน
ออกกลางคัน
เข้าสู่ระบบการศึกษา การช่วยเหลือ
๒๕60
7๙,363
4,287
2,419
56.43
๒๕61
77,847
๓,๓๒๒
1,848
55.63
***หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนนอกระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(ตาดีกา,ปอเนาะ,การศึกษานอกระบบ)
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สภาพปัญหา นักเรียนที่ศึกษาอยูส่ ถานศึกษา ไม่สามารถศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับหรือระดับที่สงู กว่าได้
เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดจากตัวนักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม
แนวทางแก้ปัญหา หน่วยงานภาครัฐดูแลช่วยเหลือ หาแนวทางแก้ปัญหา พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้นกั เรียน
ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ความต้องการทางการศึกษาของจังหวัดสตูล
จั ง หวั ด สตู ล ได้ พิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ อ งค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุ ทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ทำให้
ประเทศไทยได้ แหล่ง อุ ท ยานธรณี โลกจาก UNESCO แหล่ง แรกของประเทศ แห่ ง ที่ 5 ของ นั้น มี ความ
เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา ทั้งก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สร้ างคุณค่ามูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่มีความรัก หวง
แหนต่อความเป็ นอั ตลัก ษณ์ ของชุม ชนอุ ท ยานธรณี ในพื้นที่ จังหวัดเห็นว่าหากจะให้ มี การดำเนิน การจั ด
บุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อุทยานธรณีโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒ นาจังหวัดและประเทศ สอดคล้อ งการยุท ธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคง มั่ งคั่งและยั่งยืน บน
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเด่นทางการศึกษาของจังหวัด
กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ประกาศให้จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ น วัตกรรมการศึกษา มี ภารกิ จในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ภายใต้มีวัตถุประสงค์ของการเป็น
จัง หวัดพื้นที่ นวัตกรรมการศึก ษา 4 ข้อ ประกอบด้วย (1) คิดค้นนวัตกรรมการศึก ษาและการเรียนรู้เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งให้มีการขยายไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น (2) ลดความ
เหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องให้
พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มขับเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มี ส ถานศึก ษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่ม สถานศึก ษานำร่องในปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง หรือมากกว่า
6. การสาธารณสุข
(1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จัง หวัด สตูล มี ส ถานบริก ารสาธารณสุ ขภาครั ฐ คื อ โรงพยาบาลทั่ วไป โรงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุ ขภาพชุม ชน จัง หวัดสตูล ไม่มี โรงพยาบาลเอกชน มีแต่ส ถาน
บริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา
ตารางที่ 1.90 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ / หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล
สถานบริการสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลทั่วไป (186 เตียง)
- โรงพยาบาลสตูล
2. โรงพยาบาลชุมชน (๙0 เตียง)

1 แห่ง

หน่วยงานด้านสาธารณสุข
1. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๗

1 แห่ง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

98

สถานบริการสาธารณสุข
- โรงพยาบาลละงู
3. โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง)
5 แห่ง
- โรงพยาบาลควนโดน
- โรงพยาบาลควนกาหลง
- โรงพยาบาลท่าแพ
- โรงพยาบาลทุ่งหว้า
- โรงพยาบาลมะนัง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5๕ แห่ง
5. ศูนย์สุขภาพชุมชน
4 แห่ง

หน่วยงานด้านสาธารณสุข

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๓

(2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จำนวนเตียงต่อจำนวนประชากร
จังหวัดสตูล มีจำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจำนวนเตียงต่อจำนวนประชากร
ตารางที่ 1.91 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลควนโดน
โรงพยาบาลท่าแพ
โรงพยาบาลทุ่งหว้า
โรงพยาบาลมะนัง

จำนวนประชากร
3๒๒,๗๕๖
7๒,๙๔๒
3๕,๒๐๔
2๖,๘๘๑
2๙,๕๘๑
2๔,๒๗๘
1๘,๓๙๔

จำนวนเตียง

อัตราส่วนเตียง : ประชากร
186
1 : ๑,๗๐๑
๙0
1 : ๘๑๐
30
1 : 1,1๕๐
30
1 : ๘๗๑
30
1 : ๙๖๔
30
1 : 7๙๖
30
1 : 59๖
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๓

(3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔ ดังนี้
ตารางที่ 1.92 แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔
สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ
อัตราเกิด : 1000 ประชากร
อัตราตาย : 1000 ประชากร
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ %
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมี
ชีพ 100,000 คน
อัตราทารกตายปริกำเนิด:
การเกิด 1000 คน
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์

เป้าหมาย
แผนฯ11

ปี 255๘

ปี 255๘

ปี 255๙

1.2
ไม่เกิน 15

14.45
5.31
0.91
0.00

14.45
5.31
0.91
0.00

๑๓.๐๔
๕.๒๑
๐.๗๘
๔๘.๔๓

ไม่เกิน 9

8.59

8.59

๗.๙๙

ไม่เกินร้อยละ 10

16.34

16.34

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ปี
ปี
ปี
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๑๑.๕๐ ๑๑.๕๓ ๑๑.๕๐
๔.๘๕
๕.๐๙ ๔.๘๕
๐.๖๗
๐.๖๔ ๐.๖๗
๘๑.๘๓ ๘๑.๑๙ ๘๑.๓๕
๗.๙๑

๕.๙๕

๕.๔๕

๑๔.๔๐ ๑๔.๖๕ ๑๓.๗๑ ๑๖.๕๐
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๓
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(4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 10 อันดับแรก ปี 255๘-25๖๒
จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี 255๘-25๖๒ ดังนี้
ตารางที่ 1.93 แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 255๘ – 25๖๒
โรค

1. อุจจาระร่วง
2. ตาแดง
3. ปอดบวม
4. สุกใส
5. ไข้เลือดออก
6. มือ เท้า ปาก
๗. ไข้หวัดใหญ่
8. งูสวัด
9. อาหารเป็นพิษ
๑๐. โรคติดต่อระบบ
สืบพันธุ์

ปี 255๘
ปี 255๙
ปี 25๖๐
ปี 25๖๑
ปี ๒๕๖๒
จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย :
แสน
แสน
แสน
แสนประชากร
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
4,982 1,620.18 5,039 1,608.79 ๓,๕๕๙ ๑,๑๓๖.๒๗ ๓๐๕๐
๙๗๓.๗๗ ๓๐๒๐ ๙๖๔.๑๙
612 199.03
478
152.61
๔๖๓
๑๔๗.๘๒
๓๔๑
๑๐๘.๘๗ ๓๒๐
๑๐๒.๑๗
637 207.16
732
233.70
๙๐๑
๒๘๗.๖๖
๗๕๗
๒๔๑.๖๙ ๖๒๖
๑๙๙.๘๖
310 100.81
219
69.92
๒๘๖
๙๑.๓๑
๒๕๙
๘๒.๖๙ ๒๕๘
๘๒.๓๗
152
49.43
346
110.47
๗๔
๒๓.๖๒
๑๑๐
๓๕.๑๒ ๑๖๘
๕๓.๖๔
290
94.31
255
81.41
๒๕๑
๘๐.๑๔
๓๑๔
๑๐๐.๒๕ ๑๗๔
๕๕.๕๕
68
22.11
134
42.78
๑๔๒
๔๕.๓๓
๑๘๐
๕๗.๔๗ ๓๕๘
๑๑๔.๓๐
76
24.72
70
22.35
๖๖
๒๑.๐๗
๖๑
๑๙.๔๘ ๗๓
๒๓.๓๑
87
28.29
76
24.26
๖๗
๒๑.๓๙
๖๕
๒๐.๗๕ ๖๓
๒๐.๑๑
44
14.31
44
14.05
๓๓
๑๐.๕๓
๖๑
๑๙.๔๘ ๗๓
๒๓.๓๑

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รายงานทางระบาดวิทยา 506
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๓

(5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
ตารางที่ 1.94 แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2562
พ.ศ. 2560
อันดับ
1.

สาเหตุการตาย

รวม

มะเร็ง (รวมทุกชนิด)

156

พ.ศ.2561
อัตราต่อแสน
ประชากร
48.96

พ.ศ.2562
อัตราต่อแสน

สาเหตุการตาย

อัตราต่อแสน

สาเหตุการตาย

รวม

ความดันโลหิตสูงไม่ทราบ

82

25.65

วัยชรา

103

31.83

71

22.21

ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ

100

30.90

ประชากร

รวม

ประชากร

สาเหตุ
2.

หลอดเลือดสมอง

111

34.83

หัวใจล้มเหลว

(ปฐมภูมิ)
3.
4.

หัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบ

84

26.36

เป็นลมเพราะความร้อน

39

12.20

หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด

91

28.12

35

10.98

โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท

78

24.10

24

7.51

สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจนและไม่ 31

9.58

และเป็นลมแดด
69

21.65

โรคเรื้อรังระบบทางเดิน
อาหาร

5.

อุบัติเหตุจากการ

66

20.71

ขนส่ง
6.

ไตวาย

การหายใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

64

20.08

ไตวาย

ระบุรายละเอียด
21

6.57

เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน

30

9.27

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
7.

เบาหวาน

60

18.83

เบาหวาน

20

6.26

หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคัง่

28

8.65

8.

ความดันโลหิตสูง

56

17.57

กล้ามเนื้อหัวใจตาย

18

5.63

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่

26

8.03

เฉียบพลัน
9.

ระบุละเอียด

ติดเชื้อในกระแสเลือด

50

15.69

สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชัดเจน 17

5.32

การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด

26

8.03

10. โรคเรื้อรังของระบบ

35

10.98

การติดเชื้อในกระแสเลือด

4.38

ช็อก ไม่ระบุรายละเอียด

25

7.73

14

ทางเดิน

ที่มา :

- ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th
- ประชากรกลางปี 2560 จากสำนักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จ.สตูล กรมการปกครอง
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(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 255๖-25๖๒
จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 255๖-25๖๒ ดังนี้
ตาราง 1.95 แสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 255๖-25๖๒
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวนหลังคาเรือน
อัตราส่วน อสม. :
(คน)
จำนวนหลังคาเรือน
5,103
92,828
1 : 18
5,124
95,467
1 : 18
5,124
97,738
1 : 19
๕,๑๒๔
9๙,๓๙๖
1 : 19.๔
๕,๑๒๔
๑๐๐,๙๓๖
๑ : ๑๙.๖
๕,๐๘๕
๑๐๒,๓๒๙
๑ : ๒๐.๑๒
๕,๐๘๕
๑๐๓,๖๕๖
๑ : ๒๐.๓๘
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๓

(7) ข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA
ตารางที่ 1.96 จำนวนโรงพยาบาลที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน HA
โรงพยาบาล
รพท.สตูล
รพช.ควนโดน
รพช.ควนกาหลง
รพช.ท่าแพ
รพช.ละงู
รพช.ทุ่งหว้า
รพช.มะนัง

ขั้นปัจจุบัน
R๒
R๒
R๒
3
R๔
R2
-

วันที่รับรอง
๑๕ ก.พ.๖๐
9 มิ.ย.58
8 ธ.ค.58
2๙ มี.ค.๖๑
๒๓ พ.ค..๖๐
๑๓ ก.พ.๖๑
-

วันหมดอายุ
๑๔ ก.พ.๖๓
๒๗ มค.6๔
๑7 ธ.ค.6๔
2๘ มี.ค.๖๓
2๒ พ.ค.6๓
๑๒ ก.พ.๖๔
-

หมายเหตุ

ยังไม่ขอรับการประเมินรับรอง

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๓

นอกจากนั้ น จั ง หวั ด สตู ล ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาเกณฑ์ คุ ณ ภาพของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตำบล โดยได้นำเกณฑ์ คุณ ภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ คุณ ภาพ รพ.สต.ติด ดาว โดยในปี ๒๕๖๒ มี
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จำนวน ๕๕ แห่ง หน่วยบริก ารปฐมภูมิ ๔ แห่ง รวม ๕๙ แห่ง ผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๕ ดาว ร้อยละ ๘๑.๘๒
ตารางที่ 1.97 ร้อยละ รพ.สต.ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ตัวชี้วัด

เกณฑ์

-ร้อยละของ รพ.สต.ที่ ร้อยละ 75 (สะสม)
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ระดับ 5 ดาว

อำเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ควนกาหลง
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ
18
8
44.45
10
10
100
7
7
100
7
7
100
5
5
100
4
4
100
4
4
100
55
45
81.82
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.62 – 31 ม.ค.63

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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(8) สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์
อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจัง หวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์ ,
ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้ง นี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้จัดสรร เป็นไปตาม
แผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล ได้รับการจัดสรรจากจำนวน
ผู้รับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเป็น
จำนวนมาก
ตารางที่ 1.98 แสดงจำนวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๒
อำเภอ
เมือง
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

แพทย์

อัตรา:
ประชากร

ทันต
แพทย์

อัตรา:
ประชากร

เภสัชกร

อัตรา:
ประชากร

พยาบาล
วิชาชีพ

อัตรา:
ประชากร

3๙
4
5
4
1๖
๔
๔
๗๖

1: ๒,๙๒๗
1: 6,๕๘๘
1: 6,๙๖๑
1: 7,๓๐๐
1: ๔,๔๙๙
1: ๖,๐๑๔
1: ๔,๕๒๓
1: ๔,๑๙๓

1๔
3
3
๔
6
๔
๓
๓๗

1: ๘,๑๕๕
1: ๘,๗๘๔
1: 11,๖๐๒
1: ๗,๓๐๐
1: 11,๙๙๗
1: ๖,๐๑๔
1: ๖,๐๓๑
1: ๘,๖๑๒

2๙
๕
๕
๖
๙
๔
๓
46

1: ๓,๙๓๗
1: ๕,๒๗๐
1: ๖,๙๖๑
1: ๕,๘๔๐
1: ๑๑,๙๙๗
1: ๖,๐๑๔
1: ๖,๐๓๑
1: ๕,๓๑๑

3๓๐
74
75
6๖
1๑๗
6๖
3๘
๗๖๖

1: 3๔๖
1: 3๕๖
1: ๖๔๐
1: 44๒
1: ๖๑๕
1: 3๖๔
1: ๔๗๖
1 : 41๖

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563

หมายเหตุ แพทย์ เกณฑ์ ๑: ๒,๕๐๐ ทันตแพทย์ เกณฑ์ ๑ : ๘,๗๔๐ เภสัชกร เกณฑ์ ๑ : ๖,๒๐๐
พยาบาลวิชาชีพ เกณฑ์ ๑: ๔๔๓
(9) ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
ตารางที่ 1.99 จำนวนและอัตราป่วยของผูป้ ่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
พ.ศ. 2560
อันดับ

สาเหตุ

รวม

พ.ศ.2561
อัตราต่อแสน

สาเหตุ

รวม

พ.ศ.2562
อัตราต่อแสน

ประชากร
ประชากร
1. โรคระบบหายใจ
152,739 47,932.10 โรคระบบย่อยอาหาร 142,370 44,532.37
รวมโรคในช่องปาก
2. โรคระบบไหลเวียน 142,064 4,4582.11 โรคระบบหายใจ
142,333 44,520.80
เลือด
3. โรคระบบย่อย
141,905 44,532.21 โรคระบบไหลเวียน 130,756 40,899.59
อาหาร รวมโรค
เลือด
ในช่องปาก
4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ 100,111 31,416.54 อาการแสดงผิดปกติที่ 95,445 29,854.55
ท่อ โภชนาการและ
พบได้จากการตรวจทาง
เมตะบอลิสึม
คลีนิกและทาง
ห้องปฏิบัติการฯ
5. โรคระบบกล้ามเนื้อ
รวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม
6. โรคระบบสืบพันธุ์
ร่วมปัสสาวะ

95,453

45,605

29,954.78 โรคระบบกล้ามเนื้อรวม 94,493 29,556.77
โครงร่างและเนื้อยึด
เสริม
143,11.63 โรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 92,204 28,840.79
โภชนาการและเมตะบอ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

สาเหตุ

รวม

อัตราต่อแสน

ประชากร
โรคความดันโลหิต 85,004 26,269.37
สูงที่ไม่มีสาเหตุนำ
โรคติดเชื้อ
84ม073 25,981.66
ทางเดินหายใจ
ส่วนบนเฉียบพลัน
โรคเนื้อเยื่อ
54,520 16,848.69
ผิดปกติ
โรคความผิดปกติ 45,633 14,102.28
อื่นของฟันและ
โครงสร้าง

โรคเบาหวาน

44,823 13,851.96

โรคฟันผุ

39,439 12,188.10
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พ.ศ. 2560
อันดับ

สาเหตุ

พ.ศ.2561
อัตราต่อแสน

รวม

7. โรคติดเชื้อและ
ปรสิต

42,212

8. โรคผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

34,571

สาเหตุ

ประชากร

รวม

ลิสึม
13,246.85 โรคติดเชื้อและปรสิต

10,848.97 โรคระบบลืบพันธุ์รวม
ทางเดินปัสสาวะ

9. โรคตารวม
23,388
ส่วนประกอบของ
ตา
10. ภาวะแปรปรวนทาง 21,728
จิตและพฤติกรรม

พ.ศ.2562
อัตราต่อแสน
ประชากร

47,284 14,790.12

42,205 13,201.44

7,339.55

โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อ 33,941 10,616.52
ใต้ผิวหนัง

6,818.62

สาเหตุจากภายนอก
อื่นๆ

24,105

7,539.88

สาเหตุ

รวม

อัตราต่อแสน
ประชากร

การบาดเจ็บระบุ 26,648 8,235.21
เฉพาะอื่น ๆไม่
ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณใน
ร่างกาย
โรคอื่น ๆของ
22,188 6,856.91
หลอดอาหาร
กระเพาะและดูโอ
เดนัม
โรคพยาธิสภาพของ19,960 6,168.38
หลังส่วนอื่นๆ
โรคอื่นๆ ของ
18,918 5,846.36
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ระบบข้อมูล HDC) ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 256๓

(10) สาเหตุการป่วยที่สำคัญ ย้อนหลัง ๓ ปี การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผูป้ ่วยนอกตาม
กลุ่ม สาเหตุ 21 กลุ่ม โรค พ.ศ.2560 พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกสูงสุด 3 อันดับ แรก คือ โรคระบบ
หายใจ 47,932.10 โรคระบบไหลเวียนเลือด 44,582.11 และ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
44,532.21 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
ตารางที่ 1.100 แสดงจำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
พ.ศ. 2560
อันดับ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

สาเหตุ

อัตราต่อแสน
รวม
ประชากร

พ.ศ.2561
สาเหตุ

พ.ศ.2562
อัตราต่อ
สาเหตุ
รวม
แสน
ประชากร
2,851 891.77 ปอดบวม

อัตราต่อ
รวม แสน
ประชากร
2,110 652

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 5,999 1,882.59 ปอดบวม
โภชนาการ และเมตาบอ
ลิสึม
ภาวะแทรกของการ
4,742 1,488.12 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของการ 1,677 524.55 ไข้จากไวรัสที่นำโดย
1,958 605
ตั้งครรภ์และการคลอด
ตั้งครรภ์และการคลอด
แมลงและไข้เลือดออกที่
และภาวะสูติกรรมอื่นๆที่
เกิดจากไวรัสอื่นๆ
ไม่ได้จำแนกไว้ที่อื่น
ความดันโลหิตสูง
3,534 1,109.03 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและ 1,658 518.61 การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปญั หา 1,626 502
ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัส
เกี่ยว กับทารกในครรภ์และถุง
อื่นๆ
น้ำคร่ำและปัญหาที่อาจจะเกิด
ได้ในระยะคลอด

โรคเลือดและอวัยวะที่ 2,757 865.19 การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปัญหา 1,641 513.29 ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 1,502 464
สร้างเลือดและความ
เกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุง
ของการตั้งครรภ์และการ
ผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับ
น้ำคร่ำและปัญหาที่อาจจะ
คลอด
ภูมิคุ้มกัน
เกิดได้ในระยะคลอด
โรคอื่น ๆ ของระบบย่อย 2,260 709.23 โรดหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่ง 1,363 426.34 โรคหลอดลมอักเสบ ถุง 1,401 433
อาหาร
พองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ
ลมโป่งพองและปอดชนิด
เรื้อรังอื่น
อุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
เบาหวาน
2,178 683.49 หลอมลมอักเสบเฉียบพลัน 1,142 357.21 การบาดเจ็บระบุเฉพาะ 931 288
และหลอดลมเล็กอักเสบ
อื่นๆ ไม่ระบุเฉพาะฯ
เฉียบพลัน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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พ.ศ. 2560
อันดับ

สาเหตุ

7.

โรคอื่น ๆ ของระบบ
หายใจ

8.

โรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระยะปริกำเนิด

พ.ศ.2561

อัตราต่อแสน
รวม
ประชากร

สาเหตุ

2,142 672.20 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนัง
และเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

1,475 462.88 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ
ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างการ
9. โรคหืด
780 243.98 โรคหืด
10. โรคหัวใจและโรคของการ 1372 430.56 โรคอื่นๆของระบบทางเดิน
ไหลเวียนเลือด
ปัสสาวะ

พ.ศ.2562
อัตราต่อ
สาเหตุ
รวม
แสน
ประชากร
908 284.02 หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันและหลอดลม
เล็กอักเสบเฉียบพลัน
873 273.07 โรคอักเสบติดเชื้อของ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง
โรคจากไวรัสอื่น
778 243.35 โรคอื่นๆ ของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ

อัตราต่อ
รวม แสน
ประชากร
876 271
870

269

856
791

265
244

ที่มา : จาก 43 แฟ้ม (แฟ้ม Diagnosis_ipd) ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563

จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค พ.ศ.2562
พบว่า อัตราป่วยของผูป้ ่วยใน สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปอดบวม 2,110 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออก
ที่เกิดจากไวรัสอื่นๆ 1,958 และ การดูแลมารดาอื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยว กับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำและปัญหา
ที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 1,626 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
(11) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
มารดาเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอดจังหวัดสตูล ในปี 2560 – 2562 พบอัตราการ
เสียชีวิตทุกปี จำนวน 1 ราย อย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการก่อนวัยในช่วงปี 2560 – 2562 เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนยังต่ำ
กว่าเป้าหมาย โดยมีเด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ 44.20 47.04 และ 47.05 ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีเด็กสูงดี
สมส่วนสูงสุดคือ อำเภอท่าแพ และน้อยที่สุด คือ อำเภอควนกาหลง
ผู้สูงอายุคุณภาพ
จังหวัดสตูล มี ผู้สู งอายุ 35,760 คน คิดเป็นร้อยละ 11.15 โดยจากการประเมิ นศั กยภาพ
ตามความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (APL) เป็นผู้สูงอายุกลุ่ม 1 ติดสังคม ร้อยละ 95.94 กลุ่ม 2 ติด
บ้าน ร้อยละ 1.84 และกลุ่ม 3 ติดเตียง ร้อยละ 0.43 ในปี 2562 ได้ดำเนินการคัดกรองสมรรถภาพสมอง พบ
มีความผิดปกติให้คำแนะนำ 171 คน ร้อยละ 0.50 ผิดปกติส่งต่อ 15 คน ร้อยละ 0.04 และการคัดกรองภาวะ
หกล้ม พบว่ามีความเสี่ยงให้คำแนะนำ 548 คน ร้อยละ 1.60 และส่งต่อ 15 คน ร้อยละ 0.04
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
อำเภอเมื องสตูล มี ประชากรทั้ งหมด 119,374 คน มี การเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิ 3 แห่ง
ครอบคลุมประชากร 33,726 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25
การดำเนินงานพัฒนา พชอ. มีการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครบทั้ง
7 อำเภอ โดยในปี 2562 อำเภอมะนังได้รับคัดเลือกเป็นพชอ.ต้นแบบเขต 12 และมีการนำเสนอความก้าวหน้าใน
ที่ประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือนโดยนายอำเภอของแต่ละอำเภอที่เป็นประธาน พชอ.
การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 มี รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.82 สำหรับที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จำนวน 10 แห่ง ได้จัดทำแบบการประเมินและพัฒนาในปีงบประมาณ2563 โดยมีเป้าหมายให้
ผ่านเกณฑ์100% ในปี2563
การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน
จังหวัดสตูล มี อสม.ทั้งจังหวัด 5,085 คน ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้านจำนวน 297 คน
ผู้ป่วยนอกได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกใน
ไตรมาส 1 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 20.99 โดยสูงที่ สุดที่อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอควนกาหลง
ตามลำดับ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค ผลการรักษาสำเร็จของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 89.74 สำหรับ
ปี 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นทะเบียนจำนวน 36 ราย โดยมีความครอบคลุมการักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่ และ
กลับมาเป็นซ้ำเพียงร้อยละ 9.3
(12) การบริหารจัดการสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิกฤตการณ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบนั เป็นวิกฤตความซับซ้อน ที่พหุมิติเข้ามาเชื่อมโยงกัน โลกกำลัง
เผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์หลายด้านพร้อมกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญในปัจจุบัน
นี้ คือ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ทไี่ ม่เป็นทีร่ ู้จกั มาก่อน โดยมีการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น
ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) มีการระบาดเป็นวงกว้าง
สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการติดเชื้อโรคดังกล่าวช่วงเดือนมกราคม 2563 และเกิดการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน
ขยายการระบาดในไทยเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบในทุกมิติอย่างรุนแรงกับชีวิติความเป็นอยู่ของทุ กคน ทั้งด้าน
สุขภาพและด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวทุกประเทศทั่วโลกซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศต้องรับมื อ
เพื่อผ่านพื้นให้ได้อย่างดีที่สุด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า การลงทุน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับ
ประเทศไทยได้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกมิติจนผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวในระยะแรก และต้องเตรียมการ
เพื่อเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระลอกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก และมีการ
การระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศ และจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคฯ ดังกล่าว
สำหรับการจังหวัดสตูลได้มีการเตรียมพร้อมตั้งรับโดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้บัญชาการศูนย์ในการบริห าร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการประชุมติดตามสถานการณ์และ
กำหนดมาตรการทุกสัปดาห์ จังหวัดสตูลได้มีการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ อาทิ พื้นที่ด่านชายแดน พื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ทั้งนี้มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเชิงรุก การรายงานสถิติผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ COVID-19
แบบรายวัน ให้ความรู้มาตรการป้องกันและการดูแลตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป การแนะนำวิธีการปรับตัวและ
ปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองของ
ประชาชน พร้อมทั้งการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากร
กลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) การสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and
Logistics) สำหรับกรณีการระบาดของโรค COVID-19 การตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับกรณีมีผู้ป่วย จัดให้มีทีม
ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจำหมู่บ้านเพื่อทำงานเชิงรุก การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community
Intervention and Law Enforcement) การกำกับติดตามและประเมินผล เป็นต้น จนทำให้จังหวัดสตูลไม่พบผู้ติด
เชื้อยืนยันในพื้นที่ แต่มีผู้ติดเชื้อยืนยันที่กลับมาจากอินโดนีเซีย จำนวน 18 ราย ซึ่งได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ
โดยแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
7. คุณภาพชีวิต
ข้อมูลด้านสถานการณ์ครอบครัว
ตารางที่ 1.101 ข้อมูลจำนวนและอัตราการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง พ.ศ. 2551-2561 จังหวัดสตูล
สถานะข้อมูล

2551 2552 2553 2554 2555
จำนวนการสมรส
1,241 1,396 1,260 1,445 1,756
(1)
อัตราการสมรส
4.30 4.76 4.24 4.79 5.74
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ปี พ.ศ.
2556 2557
1,496 1,357
4.83 4.34

2558
1,225
3.88

2559
1,141
3.59

2560
1,253
3.92
105

2561
1,415
4.4

สถานะข้อมูล
จำนวนการหย่าร้าง
อัตราการหย่าร้าง(2)
หมายเหตุ

2551
277
0.96

2552
248
0.85

2553
273
0.92

2554
270
0.90

(1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน

ปี พ.ศ.
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
302
298
282
307
298
375
399
0.99 0.96 0.90 0.97 0.94 1.17 1.24
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562
(2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน

สถานการณ์ตัวชี้วัดด้านครอบครัวอบอุ่น ปี 2561-2562
จากการสำรวจข้อมูลครอบครัวอบอุ่น ในปี 2561 มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,308
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,224 ครัวเรือน (99.95 %) ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน (0.12 %) และ
ปี 2562 มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,669 ครัวเรือน (99.87
%) ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน (0.13 %)
ตารางที่ 1.102 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
ปี 2561-2562
การสำรวจ
จำนวนครัวเรือนที่สำรวจ
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

ปี 2561

ปี 2562

71,300
71,224 (99.95 %)
84 (0.12 %)

71,795
71,669 (99.87 %)
96 (0.13 %)

ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล(จปฐ.) ปี 2561-2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1.103 แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2557-2562
ปี พ.ศ.
2557 2558 2559 2560 2561 2562
จำนวนการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก 11
15
18
29
28
35
สตรีและบุคคลในครอบครัว (ราย)
ข้อมูล

รวม
136

ที่มา : รายงานสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล
งานกิจการสตรีและครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

จากข้อมู ลสถิติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 รวมจำนวนทั้ งหมด 136 ราย ปี พ.ศ.2557
จำนวน 11 ราย, ปี พ.ศ.2558 จำนวน 15 ราย, ปี พ.ศ.2559 จำนวน 18 ราย, ปี พ.ศ.2560 จำนวน 29 ราย ปี
พ.ศ.2561 จำนวน 28 ราย และ ปี พ.ศ.2562 จำนวน 35 ราย โดยสถานการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวจนถึงแก่ชีวิตถึง ๒
ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสตูล เรียงลำดับได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุราและจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒)
ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓) การหึงหวง การนอกใจ ๔) การพูดจาดุด่า ถูกดูถูกดูแคลน จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้น
และให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบายเชิงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากความรุนแรง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้
ทักษะด้านกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อาสาสมัครหรือเครือข่ายด้านสังคมทุกประเภท การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสร้างทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับชุมชนอย่างครอบคลุม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ข้อมูล ผู้สูงอายุ
จังหวัดสตูล มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ใน ปี 2559 จำนวน 36,201 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด 317,612 คน ในปี 2560 จำนวน 37,570 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
319,700 คน ปี 2561 จำนวน 39,056 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และในปี 2562 จำนวน 40,896 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.6 จะเห็นว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุจะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 จึงเรียกได้ว่า จังหวัดสตูล ได้เข้าเข้าสู่สังคมสูงอายุ สภาพปัญหาที่พบในกลุ่มคนผู้สูงอายุ
ได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุที่ อยู่ตามลำพั ง ไม่ มี ครอบครัวดูแล ปัญหาด้านที่ อยู่อาศัยที่ ไม่ มั่ นคงในผู้สูงอายุ ปัญหาด้าน
สุขภาพและความพิการ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การสร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลและเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการจัดหางานในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มเติมจากเบี้ย
ยังชีพ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น
แผนภาพที่ 1.37 ตารางข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสตูลปี 2559 -2562

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562

อย่างไรก็ดี สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานๆ ในปัจจุบัน ยังมีความ
ไม่ทั่ วถึง การเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้ม ครองก็มีจำกั ด ทั้ งเกิดจากปัญ หาทางด้านการเงิน และ
บุคลากรผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ การดูแลของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นรูปแบบหลักของ
การดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทั้งนี้การรับภาระหลายด้านของผู้ดูแล คุณค่าของคนรุ่นหนุ่มสาวในการเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุ และคาดหวังการเกื้อหนุนจากบุตรหลานของผู้สูงอายุ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว อารมณ์ของผู้ดูแลและ
ผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงมีพึงได้ตาม กฎหมาย จากข้อมูลตั้งแต่
ปี 2559-2562 พบว่า ทั้งจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและจำนวนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมี จำนวนผู้สูงอายุที่ ได้รับ เบี้ยยังชีพ ในปี 2559 จำนวน 31,102 คน ปี 2560 จำนวน
32,609 คน ปี 2561 จำนวน 33,800 คน และปี 2562 จำนวน 34,894 คน
ตารางที่ 1.104 จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2562
อำเภอ
อ.ควนกาหลง
อ.ควนโดน
อ.ท่าแพ

ปี 2559
3,332
2,709
2,719

ปี 2560
3,527
2,794
2,919

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ปี 2561
3,688
2,902
2,993

ปี 2562
3,801
3,010
3,133
107

อ.ทุ่งหว้า
อ.มะนัง
อ.เมือง
อ.ละงู
รวม

2,317
2,474
2,575
2,623
1,609
1,666
1,731
1,834
10,899
11,414
11,759
12,155
7,517
7,815
8,152
8,338
31,102
32,609
33,800
34,894
ที่มา : สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ ธันวาคม 2562

ข้อมูลคนพิการในจังหวัดสตูล
ตารางที่ 1.105 จำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2562
ปี พ.ศ.
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จำนวนคนพิการ

6,887

7,554

8,514

ปี 2562
9,074

ที่มา: สนง.พมจ.สตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562

จากข้อมูลด้านคนพิการในจังหวัดสตูล พบว่า มีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทุ กๆปี โดยในปี พ.ศ. 2559 จำนวนคนพิการ 6,887 คน ปี พ.ศ.2560 จำนวนคนพิก าร 7,554 คน
ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 8,514 คน และในปี พ.ศ.2562 จำนวนคนพิการ 9,074 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
ของประชากรทั้งหมด ในจังหวัดสตูลนั้นการเข้าถึงบริการการจดทะเบียนจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการและเบี้ย
ยังชีพคนพิการได้ครบ 100% แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ
ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการในระดับท้องถิ่น การจ้างงานคนพิการ
การขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลคนพิการสภาพแวดล้อมและที่ อยู่อาศัยของคนพิก ารที่ ไม่
เหมาะสม จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การ
ส่งเสริมเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การสร้างช่องทาง
และส่งเสริม การจ้างงานคนพิ การในทุก อุตสาหกรรมของตลาดแรงงาน การจัดหาแหล่งทุนทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อยู่ในสภาพลำบาก
ภาพที่ 1.38 สถานการณ์คนพิการในจังหวัดสตูล

ที่มา: สนง.พมจ.สตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562

จากรายงานสถานการณ์ ด้านคนพิก ารของสำนัก งานพัฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์
จังหวัดสตูล ณ เดือน ธันวาคม 2562 พบว่าคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้ งจังหวัด จำนวน 9,074
คน โดยเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของประชากรใน 3 อันดับ แรกพบว่า อาศัยในเขตอำเภอเมืองมากที่ สุด
จำนวน 3,260 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาอำเภอละงู จำนวน 1,931 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และ
อำเภอควนโดน คิดเป็นร้อยละ 11
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แผนภาพที่ 1.39 แสดงวิเคราะห์ตามประเภทความพิการ

ที่มา : สนง.พมจ.สตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562

ลำดับที่ 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 4,512 คน (ร้อยละ 49.72)
ลำดับที่ 2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 1732 คน (ร้อยละ 19.09)
ลำดับที่ 3 ทางสติปัญญา จำนวน 1,012 คน (ร้อยละ 11.15)
ลำดับที่ 4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 556 คน (ร้อยละ 6.13)
ลำดับที่ 5 ทางการเห็น 531 คน (ร้อยละ 5.85)
ลำดับที่ 6 ทางการเรียนรู้ 135 คน (ร้อยละ 1.49)
ลำดับที่ 7 ทางออทิสติก 72 คน (ร้อยละ 0.79)
* พิการซ้ำซ้อน 524 คน (ร้อยละ 5.77 )*
ตารางที่ 1.106 สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดสตูล
จำนวนเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562
มีจำนวนทั้งหมด 126,741 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.1
เด็ก
88,427
คน
เยาวชน 38,314
คน
ชาย
45,475
คน
ชาย
19,676
คน
หญิง 42,952
คน
หญิง 18,638
คน
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

จำนวนเด็ก และเยาวชนในจังหวัดสตูลมี จำนวนทั้ งหมด 126,741 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ของ
ประชากรทั้งหมดในจังหวัดสตูล แบ่งเป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) จำนวน 88,427 คน แยกเป็นเพศชาย
จำนวน 45,475 คน และเพศหญิงจำนวน 42,952 คน และเยาวชน (อายุ 18-25 ปี) จำนวน 38,314 คน
แยกเป็น เพศชายจำนวน 19,676คน และเพศหญิงจำนวน 18,638 คน
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จากการลงพื้ นที่ส ำรวจข้อ มูล และให้การช่วยเหลือกลุ่ม เด็ก และเยาวชนที่ป ระสบปัญ หาทางสังคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 228 คน พบว่า เด็ก และเยาวชนอาศัยอยู่กั บ ครอบครัวยากจน/
ยากลำบาก กำพร้ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง
ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบาย ด้าน
การพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนา โครงการป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โครงการฝึกทักษะและประสานส่งต่อด้านอาชีพ สู่ตลาดแรงงานในจังหวัด
8. ความยากจน
(1) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตารางที่ 1.107 แสดงข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 – 2562
หน่วย : ครัวเรือน

ลำดับ
ปี 2556
ครั วเรื อ นที่ มี 2
ร า ย ได้ น้ อ ย
ต า ม เก ณ ฑ์
จปฐ.

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
116
114
184.
32
10

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ จปฐ ปี 2563 อยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากติดสถานการณ์ณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(2) สัดส่วนคนยากจน
สัดส่วนคนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา
3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 อยู่ที่ร้อยละ 7.71, 5.81 และ 10.23 ตามลำดับ ปี 2559 ลดลง
จากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.81 และในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.56 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
อยู่ที่ร้อยละ 9.85 และกลุ่มจังหวัดอันดามัน อยู่ที่ร้อยละ 11.09 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ
15.25 และหากเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจน
ต่ำกว่าจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.26 5.96 และ 8.49 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.108 แสดงจำนวนคนจน และสัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในช่วง ปี 2558– 2561
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

2558

สัดส่วนคนคน(ร้อยละ)
2559
2560

2561

2558

จำนวนคนจน (พันคน)
2559
2560

2561

ทั่วประเทศ
7.21
8.61
7.87
9.85 4,847.2 5,810.1 5,324.8 6,682.5
ภาคใต้
9.92 12.35
11.84 15.25 908.6 1,137.5 1,096.2 1,327.2
กลุ่มจังหวัดอัน
6.46
8.39
7.89
11.09 22.37
33.08 29.03 40.75
ดามัน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
ตรัง

2558
3.1
7.89
0.63
12.06
7.71
7.39

สัดส่วนคนคน(ร้อยละ)
2559
2560
6.35
5.12
0.52
16.62
5.81
15.93

5.03
3.41
0.07
16.9
10.23
11.69

2561
8.49
5.96
4.26
22.76
12.56
12.55

2558
11.5
21.1
3.4
30.7
21.6
45.9

จำนวนคนจน (พันคน)
2559
2560
23.7
13.7
2.8
42.4
16.3
99.6

18.9
9.2
0.4
43.3
28.9
73.5

2561
31.9
16.2
22.9
58.5
35.6
79.4

ทีม่ า : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63
ภาพที่ 1.40 สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ของกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศ พ.ศ. 2558 –2561

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63
ภาพที่ 1.41 เส้นความยากจนสัดส่วนคนจนจำนวนคนจน
(วัดจากรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) พ.ศ. 2558–2561

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63
9. หนี้สินครัวเรือน
จัง หวัดสตูลมี ห นี้สินต่อ ครัวเรือนค่อนข้างสูงอยู่ที่ 344,914 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง ต่ำกว่า
ระดั บ ประเทศที่ มี ห นี้สิ น 353,210 บาทต่อครัวเรือน และระดับ ภาคใต้ที่ มี ห นี้สิน 353,905 บาทต่ อ
ครัวเรือน แต่หากพิจารณาเปรียบเที ยบกับกลุ่มจังหวัดอันดามันจะมีหนี้สินต่อครัวเรือนต่ำกว่าจังหวัดกระบี่
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภูเก็ตและจังหวัดระนอง ซึ่งมีหนี้สินต่อครัวเรือน 452,196 บาทต่อครัวเรือน 545227 บาทต่อครัวเรือน
และ 509054 บาทต่อครัวเรือน
ภาพที่ 1.42 สถิติมูลค่าหนี้สินต่อครัวเรือนจังหวัดสตูล ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63

10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ในจังหวัดสตูล ในภาพรวมมีปัญ หาการ
กระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิท ธิ์ความไม่ เสมอภาคด้านรายได้ (Gini
coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.28-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรง
มากกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรง
น้อยกว่าประเทศ (0.34) ซึ่งจะมีการคำนวณแบบ 10 กลุ่ม และ 5 กลุ่ม ค่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือ
การกระจายรายได้ในจังหวัดสตูลเป็นไปทิศทางเดียวกัน แตกต่างกันเล็กน้อย
ภาพที่ 1.43 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้ พ.ศ. 2554 – 2562
เป็นการแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน เป็น 10 กลุ่ม

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.44 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้ พ.ศ. 2554-2562
เป็นการแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน เป็น 5 กลุ่ม

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕63
11. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล”
ตารางที่ 1.109 สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕62 ดังนี้
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

(18 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557)
ประเภทบริการ
เรื่องเข้า

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

1. ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

22

1.1 แจ้ง
เบาะแส

0

1.2 ปัญหา
ความ
เดือดร้อน

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

ดำเนินการ

22

160

0

160

187

0

187

253

11

242

247

39

208

278

209

69

0

0

7

0

7

16

0

16

46

0

46

19

1

18

37

32

5

3

0

3

18

0

18

24

0

24

40

0

40

50

8

42

49

32

17

1.3
กล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่

1

0

1

17

0

17

17

0

17

17

1

16

13

3

10

17

15

2

1.4 ปัญหา
ที่ดิน

4

0

4

18

0

18

15

0

15

11

3

8

9

0

9

7

4

3

1.5 ขอความ
ช่วยเหลือ

6

0

6

82

0

82

83

0

83

85

3

82

79

15

64

109

80

29

1.6 เรื่องอื่นๆ

8

0

8

18

0

18

32

0

32

54

4

50

77

12

65

59

46

13

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

(18 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557)
ประเภทบริการ
เรื่องเข้า

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

ดำเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ยุติเรื่อง

ดำเนินการ

2. บริการ
เบ็ดเสร็จ
3. บริการส่ง
ต่อ
4. บริการ
ข้อมูล
5. บริการให้
คำปรึกษา

22

0

22

194

0

194

233

0

233

225

0

225

101

0

101

141

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

10

0

10

6

6

0

6. หน่วย
เคลือ่ นที่เร็ว
7. นโยบาย
สำคัญของ
รัฐบาล
7.1 หนี้นอก
ระบบบ
7.2 คำถาม
4+6 ข้อของ
นายกรัฐมนตรี

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น
22,568 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน 984 คน
จำนวนตลาดประชารัฐ 27
แห่ง

7.3 ตลาด
ประชารัฐ
รวม

66

0

66

514

0

514

607

0

607

732

22

710

605

78

527

425

356

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตารางที่ 1.110 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕62
ช่องทางการร้องเรียน

1. ด้วยตัวเอง
2. ไปรษณีย์
3. ทางโทรศัพท์
4. อื่น ๆ
รวม

๒๕๕๘
จำนวนเรื่อง
๑๒๒
๒๗
๙
2
๑๖๐

ปงบประมาณ
๒๕๕๙
จำนวนเรื่อง
๓๒๘
๓๕
๒๘
29
๔๒๐

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

๒๕60
จำนวนเรื่อง
299
61
21
89
470

2561
2562
จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง
209
273
65
53
22
22
62
77
358
425
ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
114

69

ภาพที่ 1.45 แสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ปี 2557 - 2562

ภาพที่ 1.46 แสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

12. คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2562
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕62 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จำนวน 71,795 ครัวเรือน ๒๗๐ หมู่บ้าน 56
ชุมชน ๓6 ตำบล ๗ อำเภอ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 228,816 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 114,133 คน
เพศหญิง 114,683 คน จัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62 พบว่าคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด
562 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 562 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ใน
รอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 383 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 369 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 คน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 3 คน ละงู 7 ครัวเรือน มะนัง 4 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 12 ปี ได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 36,478 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 36,478 คน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด 71,795 ครัวเรือ น ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,008 ครัวเรือ น ไม่ ผ่านเกณฑ์ 787
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 441 ครัวเรือน ละงู 309 ครัวเรือน มะนัง 25 ครัวเรือน
ควนกาหลง 10 ครัวเรือน และควนโดน 2 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ ย าเพื่อบำบั ด บรรเทาอาการเจ็บ ป่ วยเบื้ องต้นอย่ า ง
เหมาะสม ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้ ง หมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,539 ครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 256 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 118 ครัวเรือน เมืองสตูล 66 ครัวเรือน
ท่าแพ 29 ครัวเรือน ละงู 23 ครัวเรือน ควนกาหลง 19 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ในรอบปีที่ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 117,980 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 101,018 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,966 คน อำเภอที่ไม่
ผ่า นเกณฑ์ ได้ แ ก่ เมื อ งสตู ล 9,736 คน ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ท่ า แพ 1,166 คน
ควนกาหลง 1,046 คน มะนัง 878 คน และทุ่งหว้า 168 คน
ตัวชี้ วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปี ขึ้ นไป ออกกำลังกายอย่ า งน้ อยสั ป ดาห์ล ะ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด 217,437 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 216,163 คน ไม่ผ่านเกณฑ์
1,274 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 598 คน ควนกาหลง 235 คน ควนโดน 163 คน ท่าแพ
161 คน มะนัง 67 คน และละงู 50 คน
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๘ ครั ว เรื อ นมี ค วามมั่ น คงในที่ อ ยู่ อ าศั ย และบ้ า นมี ส ภาพคงทนถาวร
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 69,559 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
2,236 ครัวเรือ น อำเภอที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 860 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 852 ครัวเรือน เมืองสตูล
511 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน ท่าแพ 4 ครัวเรือน ละงู 2 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 5 ลิต รต่อวั น ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,694
ครัวเรือน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 101 ครัวเรือ น อำเภอที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมื องสตูล 86 ครัวเรือน มะนัง 14
ครัวเรือน และ ละงู 1 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัด ที่ ๑๐ ครัวเรือ นมีน้ ำ ใช้ เพี ย งพอตลอดปี อย่ า งน้ อยคนละ 45 ลิ ตรต่อวั น
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,669 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
126 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 102 ครัวเรือน มะนัง 17 ครัวเรือน ละงู 4 ครัวเรือน
ควนโดน 1 ครัวเรือน ควนกาหลง 1 ครัวเรือน และ ท่าแพ 1 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๑ ครั ว เรือ นมี ก ารจั ด บ้ า นเรื อ นเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้ อ ย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 65,154 ครัวเรือน
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ไม่ผ่านเกณฑ์ 6,641 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 5,809 ครัวเรือน ควนกาหลง 453
ครัวเรือน มะนัง 311 ครัวเรือน ละงู 55 ครัวเรือน ท่าแพ 7 ครัวเรือน และควนโดน 6 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัด ที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ ถูกรบกวนจากมลพิ ษ ในรอบปี ที่ ผ่านมาสำรวจทั้ ง หมด
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,656 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 139 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 87 ครัวเรือน มะนัง 27 ครัวเรือน เมืองสตูล 13 ครัวเรือน ควนโดน 6 ครัวเรือน
ละงู 4 ครัวเรือน และ ท่าแพ 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้ง หมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 69,971 ครัวเรือน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 1,824
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1,646 ครัวเรือน มะนัง 101 ครัวเรือน ควนกาหลง 40
ครัวเรือน ละงู 28 ครัวเรือน ควนโดน 8 ครัวเรือน และท่าแพ 1 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมี ความปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพ ย์ สิน ในรอบปี ที่ ผ่ านมา
สำรวจทั้ งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,773 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 22 ครัวเรือน
อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 14 ครัวเรือน ควนกาหลง 5 ครัวเรือน ควนโดน 1 ครัวเรือน ท่าแพ 1
ครัวเรือน และมะนัง 1 ครัวเรือน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 8,474 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 8,469 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คน อำเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 3 คน ควนโดน 1 คน และ มะนัง 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา
ที่สำรวจทั้งหมด 32,411 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 32,377 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 34 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 29 คน ควนกาหลง 5 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้ น ม.3 ได้เรีย นต่อชั้น ม.4 หรือเทีย บเท่า ในรอบปีที่ ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 1,129 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 1,118 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 11 คน อำเภอที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ ท่าแพ 6 คน เมืองสตูล 4 คน และมะนัง 1 คน
ตัวชี้ วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบั งคับ 9 ปี ที่ไ ม่ได้เรีย นต่อและ
ยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 60 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน
60 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด 149,997 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 149,709 คน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 288 คน อำเภอ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมื อ งสตูล 147 คน มะนัง 35 คน ควนโดน 33 คน ละงู 29 คน ท่ าแพ 20 คน
ควนกาหลง 18 คน และทุ่งหว้า 6 คน
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด
125,904 คน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 123,813 คน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 2,091 คน อำเภอที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 1,369 คน ท่าแพ 263 คน มะนัง 215 คน ควนกาหลง 133 คน ละงู 92 คน และควนโดน 19 คน
ตัวชี้ วัดที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปี ขึ้ นไป มีอาชี พ และมีรายได้ ในรอบปี ที่ ผ่านมาสำรวจ
ทั้งหมด 34,755 คน ผ่านเกณฑ์จ ำนวน 31,085 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,670 คน อำเภอที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมื องสตูล 2,457 คน ละงู 388 คน ท่าแพ 320 คน ควนกาหลง 189 คน มะนัง 185 คน และ
ควนโดน 131 คน
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ตัวชี้ วั ดที่ ๒๒ รายได้ เฉลี่ ยของคนในครัวเรือนต่ อปี ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,785 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
มะนัง 10 ครัวเรือน
ตัวชี้ วั ดที่ ๒๓ ครัวเรือนมี การเก็ บออมเงิน ในรอบปี ที่ ผ่ านมาสำรวจทั้ งหมด 71,795
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 55,199 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,596 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 ครัวเรือน ท่าแพ
1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 364 ครัวเรือน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816 คน
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 223,996 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,820 คน อำเภอที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 1,535 คน
มะนัง 1,248 คน เมืองสตูล 968 คน ทุ่งหว้า 560 คน ละงู 379 คน และท่าแพ 130 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816 คน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 199,456 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 29,360 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 8,130 คน เมือง
สตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ท่าแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง ทุ่งหว้า 2,094 คน และ
2,001 คน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒๖ คนอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนาอย่ างน้ อ ยสั ป ดาห์
ละ 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 217,437 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 217,079 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 358
คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 198 คน เมืองสตูล 123 คน ควนกาหลง 31 คน ควนโดน 3 คน ละงู 2 คน
และท่าแพ 1 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบ
ปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 35,025 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,025 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบ
ปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,296 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 2,296 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 3,243 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,243 คน
ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 71,543 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 252
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 131 ครัวเรือน ท่าแพ 65 ครัวเรือน มะนัง 51 ครัวเรือน ละงู 3
ครัวเรือน และควนกาหลง 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๓1 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51
ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน
ตารางที่ 1.111 สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

อำเภอ
ละงู
ควนโดน
ทุ่งหว้า
มะนัง
ควนกาหลง
เมืองสตูล

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
59,842.83
59,466.59
57,996.02
57,952.87
57,739.65
56,986.13
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ลำดับที่ อำเภอ
7
ท่าแพ
รายได้เฉลี่ย

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
51,681.47
57,553.14

ตารางที่ 1.112 สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ลำดับที่ อำเภอ
1
เมืองสตูล
2
ละงู
3
ทุ่งหว้า
4
มะนัง
5
ควนโดน
6
ควนกาหลง
7
ท่าแพ
รายจ่ายเฉลี่ย

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี
49,126.35
46,507.46
46,132.35
45,071.47
43,649.06
41,971.35
38,147.09
45,626.15

สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2562 8.13
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอำเภอเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
1) อำเภอละงู
8.57
2) อำเภอทุ่งหว้า
8.40
3 อำเภอท่าแพ
8.34
4) อำเภอควนโดน
8.08
5) อำเภอเมืองสตูล
7.98
6) อำเภอมะนัง
7.64
7) อำเภอควนกาหลง
7.58
ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปี
ที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 35,025 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,025 คน
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,296 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 2,296 คน
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ใน
รอบปีทผี่ ่านมาสำรวจทัง้ หมด 3,243 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,243 คน
ตัวชี้วัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผา่ นมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 55,199 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,596 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมือง
สตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 ครัวเรือน ท่าแพ
1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 364 ครัวเรือน
2) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ในรอบปีที่ ผ่านมา สำรวจ
ทั้งหมด 117,980 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 101,018 คน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 16,966 คน อำเภอที่ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 9,736 คน ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ท่าแพ 1,166 คน ควนกาหลง
1,046 คน มะนัง 878 คน และทุ่งหว้า 168 คน
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3) ตัวชี้ วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบ บุหรี่ ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816 คน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 199,456 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 29,360 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 8,130
คน เมืองสตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ท่าแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง ทุ่งหว้า
2,094 คน และ 2,001 คน
13. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HA)
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HA) เป็นเครื่องมือประเมิน
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ 1) ด้านสุขภาพ 2)ด้านการศึกษา 3) ด้าน
ชีวิตการงาน 4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้าน
การคมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่าๆ กัน รวม
ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด
ตารางที่ 1.113 แสดงชนิดความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ
มิติย่อย
ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ
ดัชนีย่อยด้านการศึกษา
ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน
ดัชนีย่อยด้านรายได้
ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการ
สื่อสาร
ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม
ดัชนีความก้าวหน้าของคน

2558
0.5840
0.3732
0.5815
0.6017
0.8476

คะแนน
2560
0.5548
0.3423
0.5454
0.5567
0.8459

ลำดับที่
2560
49
48
75
40
53

2562p
0.5474
0.3737
0.5759
0.5477
0.8488

2558
53
49
74
31
46

0.5760
0.5865

0.5615
0.7408

0.6359
0.7555

60
25

0.6207
0.5841

0.5314 0.5529
44
36
33
0.5677 0.5893
59
57
50
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กันยายน 2563

58
13

2562
48
46
74
39
55
40
14

จากข้อมู ลผลความความก้าวหน้าของคนจังหวัดสตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่าดัชนี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคียงกับปี 2558
มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้า
มากที่สุดคือมีค่าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือ
มีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้มความก้าวหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้านขีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด
ติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
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ด้านความมั่นคง
1. ด้านอาชญากรรม
ตารางที่ 1.114 สถิติคดีอาญา4 กลุม่ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ระหว่างเดือน ม.ค.2561 - ธ.ค.2562
ประเภทความผิด
1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)
1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1.3 พยายามฆ่า
1.4 ทำร้ายร่างกาย
1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา
1.6 อื่นๆ
2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)
2.1 ปล้นทรัพย์
2.2 ชิงทรัพย์
2.3 วิ่งราวทรัพย์
2.4 ลักทรัพย์
2.5 กรรโชกทรัพย์
2.6 ฉ้อโกง
2.7 ยักยอกทรัพย์
2.8 ทำให้เสียทรัพย์
2.9 รับของโจร
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่
2.11 วางเพลิง
2.12 อื่นๆ
3.ฐานความผิดพิเศษ
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
ทางคอมพิวเตอร์
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
3.13 พ.ร.บ.งาช้าง
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

จับ
76
7
1
15
33
8
12
223
1
3
7
130
0
19
10
15
6
0
0
32
81

เพิ่ม/
ลด
จำนวน
-19
-1
1
6
-17
-12
4
21
1
1
4
3
0
6
-3
-1
0
0
-2
12
23

ร้อยละ
83.52
70.00
50.00
93.75
89.19
72.73
80.00
65.98
100.00
75.00
77.78
64.68
0.00
55.88
58.82
78.95
85.71
0.00
0.00
71.11
35.53

เป้าหมาย
60.36
70.72
100.00
55.00
58.39
56.76
63.64
44.27
50.00
80.00
63.16
44.07
33.33
33.33
32.79
50.00
66.67
0.00
0.00
50.60
70.90

0

0

0

0.00

0.00

0
7
0
6

0
3
0
1

0
3
0
1

0
-4
0
05

0.00
100.00
0.00
100.00

0.00
0.93
0.00
0.31

4

1

4

0

0

0.00

1.24

1

1

2

2

1

100.00

0.62

39
12
6
3
11

15
3
1
2
1

75
36
6
9
15

14
6
1
8
1

36
24
0
6
4

18.67
16.67
16.67
88.89
6.67

23.32
11.19
1.87
2.80
4.66

ม.ค.- ธ.ค.61

ม.ค. - ธ.ค.62

แจ้ง
110
11
1
10
54
23
11
317
0
3
5
198
0
28
20
20
7
0
3
33
205

จับ
76
6
1
6
37
18
8
161
0
2
3
102
0
10
10
10
5
0
2
17
146

แจ้ง
91
10
2
16
37
11
15
338
1
4
9
201
0
34
17
19
7
0
1
45
228

1

1

0
7
0
6
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ม.ค.- ธ.ค.61

ม.ค. - ธ.ค.62

แจ้ง

จับ

แจ้ง

จับ

เพิ่ม/
ลด
จำนวน

52

46

66

38

3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

0

0

2

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

62

62

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

4783

4.1 ยาเสพติด
4.1.1 ผลิต
4.1.2 นำเข้า
4.1.3 ส่งออก
4.1.4 จำหน่าย
4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย
4.1.6 ครอบครอง
4.1.7 เสพยาเสพติด
4.1.8 อื่นๆ
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
4.2.1 อาวุธปืนสงคราม
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา
(ไม่มีทะเบียน)
4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา
(มีทะเบียน)
4.2.4 วัตถุระเบิด
4.2..5 อื่น ๆ
4.3 การพนัน
4.3.1 บ่อนการพนัน
4.3.2 สลากกินรวบ
4.3.3 ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ

ประเภทความผิด

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ

เป้าหมาย

14

57.58

20.52

0

2

0.00

0.62

9

7

-53

77.78

2.80

5153

5208

5630

425

8.89

4305
124
28
0
37
429
1568
2119
0
265
8

4497
181
28
0
38
472
1647
2131
0
266
8

4772
174
34
0
33
542
1653
2325
11
279
8

4986
220
41
0
39
580
1728
2367
11
270
7

467
50
6
0
-4
113
85
206
11
14
0

10.85
40.32
21.43
0.00
-10.81
26.34
5.42
9.72
0.00
5.28
0.00

167

165

167

166

0

0.00

59

59

72

69

13

22.03

1
30
172
0
19
78

1
33
342
0
19
93

3
29
89
2
12
17

0
28
302
52
12
49

2
-1
-83
2
-7
-61

200.00
-3.33
-48.26
0.00
-36.84
-78.21

75

230

58

189

-17

-22.67

0

0

0

0

0

0.00

26

33

21

26

-5

-19.23

13

13

14

14

1

7.69

1

1

1

1

0

0.00

1

1

32

31

31

31.00

ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์

0

0

0

0

0

0.00

ฐานความผิดรถจักรยานยนต์

14

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร

4.3.4 การพนันอื่นๆ
4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์
ลามกอนาจาร
4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง
4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปรามปรามการค้าประเวณี
4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6
7
5
-7
-50.00
ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
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ตาราง 1.115 แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุม่ เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 - 2562
ประเภทความผิด
1. คดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
และเพศ
2. คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
3. คดีความผิดพิเศษ
4. คดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย

2558
รับแจ้ง
124

จับ
74

2559
รับแจ้ง
93

จับ
65

2560
รับแจ้ง
101

358

182

224
3,796

81
4,293

จับ
56

2561
รับแจ้ง
110

327

152

121
3,595

65
4,139

จับ
68

2562
รับแจ้ง
110

จับ
76

255

115

139

135

317

161

273
4,157

96
4,337

205
4,784

141
5,113

205
4,783

146
5,153

ที่มา : กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเปรียบเทียบสถิติคดีอาญาทั้ ง ๔ กลุ่ม จะเห็นว่า ในห้วงปีที่ผ่านมา ภาพรวมการรับแจ้งในคดี
กลุ่ม 1 "คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ" ลดลง การรับแจ้งภาพรวมลดลงโดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อื่น 10 ราย แต่
ในคดีกลุ่ม 2 "คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 21 ราย ,คดีกลุ่ม
3 ความผิดพิเศษ ภาพรวมมีการรับแจ้งเพิ่มขึ้น 23 ราย โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพิ่มขึ้น 36 คดี
และ พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่ง ชาติ เพิ่ ม ขึ้น 24 คดี และคดีก ลุ่ม 4 คดีที่ รัฐเป็ นผู้เสียหาย ภาพรวมการจับ กุ ม
มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติด สามารถจับกุมเพิ่มขึ้น 425 ราย แต่คดีเกี่ยวกับการพนันมีการจับกุมลดลง
83 ราย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแผนมาตรการปราบปรามอาชญากรรมปีงบประมาณ 2563
ในการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 5 ด้าน คือ 1) มาตรการป้องกัน (งานควบคุมและการจั ด
สายตรวจ) โดยให้มี ก ารจัดตั้งศูนย์ป ฏิบัติการสายตรวจประจำสถานีตำรวจ เน้นการเพิ่ม ประสิท ธิภาพงาน
ป้องกั นอาชญากรรมเชิง รุก มีก ารนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการป้องกั นอาชญากรรม เช่น ระบบ CCTV,
การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริมการปฏิบัติของศูนย์วิท ยุและเจ้าหน้ าที่ ตำรวจสายตรวจ เป็นต้น
2) มาตรการปราบปราม (งานวิเคราะห์อาชญากรรมคดีอาญา 4 กลุ่ม) มีการนำข้อมูลการเกิดคดีอาชญากรรม
ในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ๓) มาตรการประสานความ
ร่วมมือภาคประชาชน (งานชุมชนสัมพันธ์) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกจิตอาสา 4) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ 5) มาตรการประเมินผลการปฏิบัติ เน้นการติดตามการปฏิบัติงานในทุกด้าน
2.ปัญหายาเสพติด
สถานการณ์การค้าและการระบาดยาเสพติด
สถานการณ์การค้าและการระบาดยาเสพติด
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพื้นที่ซึ่ง
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว 6 เดือนแรก (ห้วงตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) พบว่า ยังคงมีการ
นำเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยยาเสพติดที่มีการนำเข้าได้แก่ พืชกระท่อม ซึ่งรูปแบบการนำเข้ายังคงเป็น
รูป แบบการนำเข้ามาพร้ อ มตั วบุ คคล และการซุ ก ซ่ อ นในยานพาหนะ ทั้ ง รถยนต์ เรือ ประมง โดยพื้ น ที่
ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทาง
ด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ จุดตรวจ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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พิสุท ธิ์ศัก ดิ์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และช่องทาง
ธรรมชาติ ทั้ ง ทางบกและทางน้ ำตามแนวชายแดนต่า ง ๆ ได้ แก่ บริ เวณพื้ น ที่ ช ายแดน อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอควนโดน และ อำเภอท่าแพ
การส่งออก
จากสถิติข้อมูลการจับกุมในห้วงตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ยังไม่พบการจับกุมข้อหา
ส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่
ยาเสพติ ด ที่ มี ก ารค้ า และการแพร่ ร ะบาดมากในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล อั น ดั บ 1 ยาบ้ า
(ร้อยละ 63.78) อันดับ 2 พืชกระท่อม (ร้อยละ 21.27) อันดับ 3 ไอซ์ (ร้อยละ 2.83) อันดับ 4 กัญชาแห้ง
(ร้อยละ 1.24)
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
มากขึ้น เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ทำงานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน
ตารางที่ 1.116 ข้อมูลการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 - 2562
ปีงบประมาณ อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
2558
อำเภอเมืองสตูล 29.53% อำเภอละงู 24.13%
อำเภอควนโดน 11.44%
2559
อำเภอเมืองสตูล 30.82% อำเภอละงู 25.31%
อำเภอท่าแพ 10.65%
2560
อำเภอเมืองสตูล 30.41% อำเภอละงู 22.99%
อำเภอท่าแพ 11.22%
2561
อำเภอเมืองสตูล 29.47% อำเภอละงู 21.45%
อำเภอท่าแพ 12.20%
2562
อำเภอเมืองสตูล 29.37% อำเภอละงู 22.64%
อำเภอท่าแพ 12.07%
ข้อมูลระหว่างห้วงตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 จากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9
คำอธิบาย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง ประกอบด้วย ผลการจับกุมคดียาเสพติด ผล
การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุพื้นที่การแพร่ระบาด
จากสถิติก ารจับ กุม คดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล ห้วง 6 เดือนแรก (ตุล าคม 2562 –
มีนาคม 2563) มีการจับกุมทั้งสิ้น จำนวน 2,261 คดี โดยมีการจับกุมเพิ่มขึ้นในทุกอำเภอ อำเภอที่มี สถิติ
การจับกุมสูงสุดในจังหวัดสตูล คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู และ อำเภอท่าแพ
ผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –
22 มิถุนายน 2563
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด
ตารางที่ 1.117 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
มีก ารพัฒนาทักษะสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย
ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
279
302
(92%)

นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ได้รับการสร้าง
ภูมิฯ
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
19,829
28,150
(70%)

โรงเรี ยนมั ธยม อาชี ว ะ และอุ ด มศึ ก ษา มี
กิจกรรมป้องกัน
เป้าหมาย
ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
71
81
(88%)

ด้านการป้องกันยาเสพติด : แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
เป้าหมาย : 1.กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
2. กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน)
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.118 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กิจกรรมรณรงค์
ให้ ค วามรู้ เพื่ อ ป้ อ งกั น ยา
มยส.
เสพติด
ในสถานประกอบการ
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
60
90
14
0
(67%)

สำนักงานแรงงานจังหวัด
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดยอาสาสมัครแรงงาน

โรงงานสีขาว
เป้าหมาย
(แห่ง)
20

ผล
(แห่ง)
8
(40%)

เป้าหมาย ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
39
56
(70%)

เป้าหมาย
(คน)

ผล
(คน)
134
(48%)

280

หมายเหตุ : มยส. อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดือนสิงหาคม 2563

ด้านการป้องกันยาเสพติด : แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จุดเน้น : ขยายกรอบแนวคิดการมี ส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชน องค์ก รต่างๆ
ทั้งมาตรการป้องกัน บำบัดรักษา และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่ตำบลปลอดภัยยาเสพติด
ตารางที่ 1.119 แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป
หมู่บ้านชุมชน
ทั้งหมด
เป้าหมาย ผล
(แห่ง)
(แห่ง)

หมู่บา้ นไม่มี
ปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย ผล
(แห่ง)
(แห่ง)

หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติดน้อย
เป้ า ห ผล
มาย (แห่ง)

300

175

89

300
(100%)

หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติดปานกลาง
เป้ า หม ผล
าย
(แห่ง)
(แห่ง)
35
35
(100%)

(แห่ง)

175
(100%)

89
(100%)

หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติดมาก
เป้ า หม ผล
าย
(แห่ง
(แห่ง)
1
1
(100%)

หมู่บ้านกองทุนแม่
เป้ า หม ผล
า ย (แห่ง)
(แห่ง)
205
205
(100%)

ตารางที่ 1.120 ด้านการป้องกันยาเสพติด
หมู่บ้านชุมชน
ทั้งหมด
อำเภอ
เมืองสตูล
เท ศ บ าล
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

หมู่บ้านไม่มี
ปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(แห่ง)

ผล
(แห่ง)

เป้าหมาย
(แห่ง)

ผล
(แห่ง)

71

71

31

31

หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติดน้อย
เป้ า หมา
ผล
ย
(แห่ง)
(แห่ง)
20
20

20

20

4

4

12

31
32
31
61
35
19
300

31
32
31
61
35
19
300

23
24
24
36
27
6
175

23
24
24
36
27
6
175

8
3
7
20
7
12
89

หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติดปานกลาง
เป้าหมาย
(แห่ง)

ผล
(แห่ง)

20

20

หมู่บ้านที่มีปัญหา
ยาเสพติดมาก
เป้ า หมา
ผล
ย
(แห่ง
(แห่ง)
0
0

12

4

4

0

8
3
7
20
7
12
89

0
4
0
5
1
1
35

0
4
0
5
1
1
35

0
1
0
0
0
0
1

หมู่บ้านกองทุนแม่
เป้าหมาย
(แห่ง)

ผล
(แห่ง)

34

34

0

9

9

0
1
0
0
0
0
1

29
28
24
37
25
19
205

29
28
24
37
25
19
205

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด และมีปัญหายาเสพติด มาจากการสำรวจสภาพ
ปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1/2563 (รอบ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
2. เป้าหมายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
พื้นที่เป้าหมายและกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบฯ ให้ดำเนินการ
ตารางที่ 1.121 ด้านการป้ องกันยาเสพติด : แผนงานสร้า งภูมิคุ้มกันและป้ องกันยเสพติดให้เด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
เป้าหมาย (คน)
ผลการดำเนินการ (คน)
เป้าหมาย (แห่ง)
ผลการดำเนินการ (แห่ง)
80
86
7
7
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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2. ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
แผนงานบำบัดรักษาระบบสมัครใจ/บังคับบำบัด/ต้องโทษ
เป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด
ตารางที่ 1.122 แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก
ภาพรวม 3 ระบบ
ผล
เป้าหมาย
(คน)
858
994
(86%)

สมัครใจ (รพ./ค่าย/CBTx)
ผล
เป้าหมาย
(คน)
171
418
(41%)

บังคับบำบัด
เป้าหมาย
425

ต้องโทษ
ผล
(คน)
182
(43%)

ผล
(คน)
127
(71%)

เป้าหมาย
180

ตารางที่ 1.123 ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก
ระบบสมัครใจ
เป้าหมาย
(คน)
418

ระบบสมัครใจในโรงพยาบาล
ผล
(คน)
171
(41%)

เป้าหมาย
(คน)
268

ผล
(คน)
121
(51%)

ร ะ บ บ ส มั ค ร ใ จ ค่ า ย
ปรับเปลี่ยนฯ
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
50
50
(100%)

CBTx ชุมชนบำบัด
เป้าหมาย
(คน)

ผล
(คน)

50

0

ระบบบังคับบำบัด
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
182
425
(43%)

ไม่ควบคุมตัว (รพ.)
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
55
215
(150%)

ควบคุมตัว (คปพ.)
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
127
210
(69%)

ระบบต้องโทษ
เป้าหมาย
(คน)

เรือนจำ
เป้าหมาย
(คน)

สถานพินิจฯ
เป้าหมาย
(คน)

180

ผล
(คน)
127
(71%)

150

ผล
(คน)
99
(66%)

30

ผล
(คน)
28
(93%)

ตารางที่ 1.124 ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม
การติดตามผู้ผ่านการบำบัด
การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด
เป้าหมาย
ผลการติดตาม
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ผลการช่วยเหลือ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
955
999
0
0
3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมาย : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ นายทุน ผู้มีอิทธิพล จนท.รัฐที่เกี่ยวข้องกั บ
ยาเสพติดทุกราย เครือข่ายข้ามชาติและผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนนักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน ชุมชน
ตารางที่ 1.125 ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ผลการจับกุม 5 ข้อหาสำคัญ (คดี)
จับกุมทั้งหมด (คดี)ต.ค.62 – พ.ค.63
ต.ค.62 – พ.ค.63
1,739

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.126 ข้อมูลแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2557-2562

ราย

คน

ราย

คน

จ ำ ห น่ า ย /
ค รอ บ ค รอ งเพื่ อ ครอบครอง
จำหน่าย
ราย
คน
ราย
คน

2557

67

79

272

462

330

500

933

1,072

1,482

1,482

3,084

3,595

2558

13

15

249

374

326

400

1,249

1,429

863

869

2,700

3,087

2559

38

39

494

737

262

306

1,358

1,469

648

652

2,800

3,203

2560

37

39

380

544

473

565

1,573

1,780

892

895

3,355

3,823

2561

1

1

48

67

177

196

571

622

611

614

1,408

1500

2562

0

0

83

103

247

270

609

649

802

797

1,741

1,819

รวม

156

173 1,526 2,287 1,815 2,237 6,293 6,981 5,298 5,309 15,080

ปีงบ
ประมาณ

นำเข้า

ผลิต

เสพ

รวม

ราย

คน

ราย

คน

17,027

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖3
คำอธิบาย ข้อมูลสถิติการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด มาจากผลการจับกุมคดียาเสพติดแยกรายสถานีตำรวจ ทั้ง
10 สภ. ในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งจำแนกตามฐานความผิด
จากสถิติก ารจับกุม ผู้ต้องหาคดียาเสพติดปี 2557-2558 มีแนวโน้ม ลดลง และเพิ่ม ขึ้นในปี
2559 -2562 กลุ่มเยาวชนยังคงเสี่ยงต่อภัยยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
สตูล ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ มี มากขึ้น ทั้ งกล้อง CCTV เทคโนโลยี
ช่องทางสื่อสารเครือข่ายข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้การดำเนินการจับกุมต้องหาคดียาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
หากไม่เร่งปราบปรามจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน
ตารางที่ 1.127 ข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดจำแนกตามประเภทยาเสพติด ปี 2557 - 2562
จำนวนผู้เสพยาเสพติด (คน)
ประจำปี

สาร
เมธาโดน อื่น รวม
ระเหย
2557 607
254 284
3
36
18 1,202
2558 527
116 121
1
10
1
21 797
2559 158
1
37
212
9
19 436
2560 321
1
20
94
26
2
6
470
2561 543
2
34
163
46
2
10 800
2562 960
1
99
237
39
4
1
4
1,345
รวม
3,116 5
560 1,111 4
166 5
5
78 5,050
ที่มา : ระบบ บสต. กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำอธิบาย
ข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดมาจากผลการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบ
ต้องโทษ ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีการรายงานในระบบ บสต. ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
ยาบ้า

เฮโรอีน

กัญชา

กระท่อม

โคเคน

ไอซ์

จากสถิติข้อมู ลอัตราการเสพยาเสพติดประเภทต่าง ๆ พบว่าตั้งปี 2559-2562 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จึงควรมีมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟื้นฟู พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์
หลัก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวจะมีการเน้นหนัก
ตามบริบทของพื้นที่สตูล ซึ่งกำหนดให้การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญระดับจังหวัด
โดยจะดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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(๑.) การดำเนิ น งานตามโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด (TO BE
NUMBER ONE) ให้ครอบคลุมสถานศึกษา โรงงานและสถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชน
(๒.) กิ จ กรรมสร้า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ให้ เ ด็ ก และเยาวชนในสถานศึ ก ษา
เพื่อออกเยี่ยมเยียน พบปะนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
(๓.) การนำผู้เสพติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยา
เสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดให้ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถคืนคนดีกลับสู่สังคมได้
แต่ในปี 2563 มี แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ ที่ อาจส่งผลต่อความผันผวนทาง
เศรษฐกิ จ เช่น การว่างงาน หนี้สิน เจริญ เติบ โตของเมื อง ความหลากหลายและการเพิ่ม ขึ้นของจำนวน
ประชากร ประกอบกั บ เทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย และการก้ าวเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซีย น ปั จ จัยทางสั งคมและ
เศรษฐกิจ เหล่านี้นำมาซึ่งปัญ หายาเสพติด ซึ่งต้องปลูก ฝั่ง คุณ ธรรมจริ ยธรรม พิษภัยของยาเสพติดที่ ส่งผล
กระทบต่อสังคม ดำเนินการในทุกมิติเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. สถานการณ์ด้านสาธารณภัย
จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากทีส่ ุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุและวาตภัย
และอัคคีภัยตามลำดับ
ตารางที่ 128 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตัง้ แต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕62
ประเภทภัย
อุทกภัย/
โคลนถล่ม
พายุหมุน
เขตร้อน/
วาตภัย
ภัยแล้ง
อัคคีภัย
การ
คมนาคม/
ขนส่ง

จำนวน
ครั้ง
-

ปี ๒๕๕๙
ความเสียหาย

ปี 2560
ความเสียหาย

ปี 2561
จำนวน ความเสียหาย
ครั้ง
12
7 อำเภอ

-

จำนวน
ครั้ง
6

๒๑

๕ อำเภอ ๒๖ ตำบล

18

4อำเภอ 14ตำบล

๑

๗ อำเภอ ๓๓ ตำบล

-

-

๕
๘๙๑

๑ อำเภอ ๔ ตำบล
เสียชีวิต ๗๑/บาดเจ็บ
๔๖๐

4
1,087

3อำเภอ 4 ตำบล
เสียชีวิต 80 /
บาดเจ็บ 445

7 อำเภอ

61
15

ปี 2562
จำนวน
ความเสียหาย
ครั้ง
3
3 อำเภอ 3 ตำบล

7 อำเภอ

24

6 อำเภอ 15 ตำบล

-

-

-

4 อำเภอ
เสียชีวิต 61 /
บาดเจ็บ 303

24

6 อำเภอ 13 ตำบล
เสียชีวิต 59 /
บาดเจ็บ 229

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตารางที่ 129 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕9 – ๒๕62
เดือน

๒๕๕9

๒๕60

2561

2562

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

มกราคม

71

31

6

81

16

4

86

12

3

86

12

3

กุมภาพัน
ธ์
มีนาคม

81

36

5

67

14

5

26

5

101

26

5

84

30

8

96

12

5

21

7

102

21

7

เมษายน

89

34

8

17

3

18

4

74

18

4

พฤษภาค
ม

72

30

4

11
1
73

10
1
10
2
74

3

2

66

29

2

66

29

2
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เดือน

๒๕๕9

๒๕60

2561

2562

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

70

17

83

2

4

91

23

5

91

23

5

38

5

75

10

5

88

19

10

88

19

10

51

9

34

35

7

79

9

2

79

9

2

กันยายน

11
8
10
7
11
8
91

45

4

46

48

5

66

16

7

66

16

7

ตุลาคม

98

42

6

62

63

8

72

15

3

72

15

3

พฤศจิกา
ยน
ธันวาคม

86

27

5

31

33

7

69

17

5

69

17

5

72

11

3

50

53

6

89

24

6

89

24

6

รวม

10
87

445

80

81
2

303

61

98
3

229

59

983

229

59

มิถุนายน
กรกฎาค
ม
สิงหาคม

บาดเจ็บ เสียชีวิต

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563

งานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจำเป็นและเหมาะสม วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้าน
บาท ซึ่งต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจังหวัดเป็นอำนาจของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ สามารถขอขยายเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
ตารางที่ 130 สรุปการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อุทกภัย
ภัยแล้ง
วาตภัย
อื่นๆ (อัคคีภัย)
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท 5,699,641.50 บาท
627,707.50 บาท 432,857.00 บาท
๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท
---๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท
240,615.50 บาท
606,810.50 บาท 408,505.00 บาท
--99,56.50 บาท
88,000.00 บาท
๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท 5,940,257.00 บาท 1,334,080.00 บาท 929,362.00 บาท
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563

การวิเคราะห์ภาพรวมด้านสังคมและความมั่นคง
จังหวัดสตูล เป็นจัง หวัดที่ มี ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม แต่ป ระชาชนในพื้นที่ สามารถอยู่
ร่วมกันได้ด้วยความสงบไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อื่นๆ แต่หากพิจารณาจาก
ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคงที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ทำให้เห็นว่าจังหวัดสตูลยังมีปัญหาในด้านนี้ค่อนข้างมาก
และมีแนวโน้มเพิ่ ม ขึ้น จากปัจจัยทางเศรษฐกิ จ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุ นการผลิต
ฤดูกาล การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้นซึ่งสามาถสรุปปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสตูลได้ ดังนี้
(1) โครงสร้า งประชากรของจังหวัดสตูล ในปั จจุบั น มี กลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง และ
ประชากรผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนา
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ
(2) ด้านแรงงาน สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในปี 2558-2562 มีสัดส่วน
ผู้อยู่ในกำลังแรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 53.59 โดยเป็นผู้มีงานทำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.89
ของกำลังแรงงาน ผู้มี งานทำในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกำลังแรงงานที่มีงานทำในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2562
พบว่าอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ 7.07 เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ ปี 2561 (ค่าเฉลี่ย
ปี 2561 มีร้อยละ 50.76) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยปี 2561 (ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีร้อยละ 49.24) อัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.71 เพิ่มขึ้นจากปี
2561 คิดเป็นร้อยละ 11.76 (ปี 2560 อัตราการว่างงาน 1.53) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานใน
ภาพรวม ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มี ก ารปรับ ตัวหรือลงทุ นเพิ่ม ขึ้นไม่ ม ากนัก และขณะเดียวกั น
สถานศึกษาต่างๆ ก็มีผู้จบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี
(3) ด้ า นการศึ ก ษา มี จ ำนวนนั ก เรี ย น สพป.ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2556 -2562
ผลสัม ฤทธิ์ท างการศึก ษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับ ประเทศ จึงต้องมี การจัดทำ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงขึ้น ทั้ งด้านพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น จุดเด่นทางการศึกษาของจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัด
สตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มี สถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง
(4) ด้านการสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล
ในภาพรวม พบว่า แพทย์ 1: ๔,๑๙๓ , ทันตแพทย์ 1: ๘,๖๑๒ ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด ในขณะที่เภสัชกร
และพยาบาลอั ตราส่วนใกล้เ คียงกั บ เกณฑ์ ที่ ก ำหนด มี โรงพยาบาลที่ ผ่านการรับ รองคุณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA จำนวน ๖ แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ อัตราป่วยของผู้ป่วย
นอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบหายใจ 47,932.10 โรคระบบไหลเวียนเลือด 44,582.11 และ โรค
ระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 44,532.21 ต่อแสนประชากร สาเหตุการณ์เสียชีวิตที่สำคัญของผูป้ ่วย
จังหวัดสตูล 3 ลำดับแรก ได้แก่ วัยชรา ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) หัวใจล้ม เหลว ซึ่งโรคไม่
ติดต่อเหล่านี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ การ
ขาดการออกกำลังกาย การพั ก ผ่อ นไม่ เพี ยงพอ และความเครียด เป็นต้น จึง ต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชานลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่ อสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนสำหรับโรคดังกล่าวให้เพียงพอรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้น
(5) ด้านความยากจนพบว่าสัดส่วนคนยากจนของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มชึ้นทุกปี ในปี 2561
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.56 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 9.85 หนี้สินต่อครัวเรือนค่อนข้างสูงอยู่ที่
344,914 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่มีหนี้สิน 353,210 บาทต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง ร้อยละ 0.38 ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง
5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.28-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงมากกว่าจังหวัดในกลุ่ม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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จังหวัดอันดามั นคือ จังหวัดตรัง พั งงา และภูเก็ต และมี ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงน้อยกว่าประเทศ
(0.34) จังหวัดต้องพัฒนาในพื้นที่รอบนอกของจังหวัดเพื่อการกระจายรายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชาชน
(6) รายได้รายจ่า ยและหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2562 ครัวเรือนของจัง หวัดสตูล มี รายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ นๆ ละ 22,254 บาทส่ว นใหญ่เ ป็น รายได้จ ากการทำงาน (ร้อยละ 69.3) ครัวเรือนของ
จังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมี จำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน
ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อ ใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุป โภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/
ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุร กิจจะสูง
กว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อ การอุป โภคบริโภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เ กี่ยวกับ การอุป โภคบริโ ภค
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (ร้อยละ 3.85)
จาก 19,336 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
(7) กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจำนวนคดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมการรับแจ้งในคดีกลุ่ม "คดี
เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ" ลดลง คดีกลุ่ม คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น คดีกลุ่มความผิ ด
พิเศษ ภาพรวมมี การรับ แจ้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกั บ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพิ่มขึ้น 36 คดี และ พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ เพิ่มขึ้น 24 คดี และคดีกลุ่ม 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายภาพรวมการจับกุม มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
คดียาเสพติด สามารถจับกุมเพิ่มขึ้น 425 ราย แต่คดีเกี่ ยวกับการพนันมีการจับกุมลดลง 83 ราย จังหวัดจึงมี
มาตรการการขับ เคลื่อ นงานป้อ งกั นปราบปรามอาชญากรรม อาทิ เน้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพงานป้องกั น
อาชญากรรมเชิ ง รุ ก มี ก ารนำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ ในการป้ อ งกั น อาชญากรรม เช่ น ระบบ CCTV,
การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริ มการปฏิบัติของศูนย์วิท ยุและเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจ เป็นต้น
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ประสานความร่วมมือภาคประชาชน
(งานชุมชนสัมพั นธ์) ร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในพื้น ที่จังหวัดสตู ล มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพืชกระท่อมและกัญชา สถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดปี 2557-2558 มีแนวโน้ม
ลดลง และเพิ่มขึ้นในปี 2559 -2562 กลุ่มเยาวชนยังคงเสี่ยงต่อภัยยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูล ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ มี ม ากขึ้น
ทั้งกล้อง CCTV เทคโนโลยี ช่องทางสื่อสารเครือข่ายข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้การดำเนินการจับกุมต้อง
หาคดียาเสพติดเพิ่ มมากขึ้น หากไม่ เร่งปราบปรามจะเกิ ดการแพร่ร ะบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน ทั้งนี้จังหวัดได้มีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัด
และฟื้นฟู ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญาเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา โครงการ To be Number one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(8) การเข้า ถึง บริก ารสาธารณะ และข่า วสารเทคโนโลยี ค รัวเรือ นที ่เ ข้า ถึง ไฟฟ้า และ
น้ำประปามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุก ปี ในด้านสัด ส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 104,281 ครัวเรือ น คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 63.8 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 29.5 น้ำจากแม่น้ำลำคลอง น้ำตก ร้อยละ 5.5 และน้ำฝน 1.2 ส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด
ร้อยละ 78.4 และสัดส่ วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้ง
ในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 280 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.64
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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(9) ความความก้า วหน้า ของคนจัง หวัด สตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่า ดัช นี
ความก้าวหน้าการพัฒ นาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับ ที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคีย งกับ ปี
2558 มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื ่อ พิจ ารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒ นาที ่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อ มมี
ความก้าวหน้ามากที่สุดคือ มีค่ าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึก ษามี
ความก้าวหน้าน้อ ยที่สุด คือ มีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าล ดลง
อย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง นี้ด้านขี
วิตการงานมีความก้าวหน้าน้อ ยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับ ประเทศ จังหวัดควรมีก ารดำเนินการแก้ไขปัญ หา
และพัฒ นาคนในจัง หวัด ให้ม ีคุณ ภาพชีวิตที ่ดียิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและลด
ช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
(10) ปัญหาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบ
ง่าย มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคีย ง แต่มีปัญ หาสังคมหลายด้านที่ต้องแก้ไข อัตราการ
หย่าร้าง เฉลี่ย ปี 2553-2562 คิดเป็นร้อยละ 1.02 ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปี 2562 มีอัตรา
การหย่าร้าง ร้อยละ 1.23 ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 มีการสำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบว่าครอบครัว
มีความอบอุ่น จากการสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51 ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง
6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือ น ระดับ ความสุข เฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ ระดับ 8.13
ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.21 สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว พบว่าในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2563) มีส ถิติความรุนแรงในครอบครัวที่ เกิดขึ้นแล้วทั้ง หมด 123 ราย ปี ๒๕๕7
จำนวน ๑1 ราย, ปี ๒๕58 จำนวน 15 ราย , ปี ๒๕59 จำนวน 18 ราย, ปี ๒๕๖0 จำนวน 6 ราย,
ปี ๒๕๖1 จำนวน 25 ราย, ปี ๒๕๖2 จำนวน 35 ราย และปี ๒๕๖3 จำนวน 13 ราย จากข้อมู ล
สถิติจะพบว่าสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้
ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวจนถึงแก่ชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัด
สตูล เรียงลำดับได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุราและจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓) การ
หึง หวง การนอกใจ ๔) การพู ดจาดุ ด่า ถูก ดูถูก ดู แคลน จั งหวัดสตูล จึ งควรมุ่ ง เน้ นและให้ ความสำคัญ กั บ
มาตรการและนโยบายเชิงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากความรุนแรง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ
ด้านกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอาสาสมัครหรือเครือข่ายด้านสังคมทุกประเภท การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเชิง รุกของ
ศูนย์ป ฏิบัติการเพื่ อป้อ งกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสร้างที มเฝ้าระวัง
สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนอย่างครอบคลุม สถานการณ์เด็กและเยาวชน มีจำนวน
ทั้งหมด 126,741 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดสตูล แบ่งเป็น เด็ก (อายุต่ำกว่า
18 ปีบริบูรณ์) จำนวน 88,427 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 45,475 คน และเพศหญิงจำนวน 42,952 คน
และเยาวชน (อายุ 18-25 ปี) จำนวน 38,314 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 19,676คน และเพศหญิงจำนวน
18,638 คน จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและให้การช่วยเหลือกลุม่ เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
พบว่า เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก กำพร้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้
ยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่นหญิง ปัญ หาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จังหวัดสตูลจึงควร
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ด
โดยจ่ายเงิน อุดหนุนเพื่ อให้เด็กแรกเกิ ดได้รับ การเลี้ยงดูที่ มีคุณภาพ และมีพัฒ นาการเหมาะสมตามวัย การ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลีย้ งเด็กเอกชน การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดสตูล ค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น โครงการฝึกทักษะ
และประสานส่ง ต่ อ ด้ านอาชีพ สู่ต ลาดแรงงานในจัง หวัด ผู้ สูงอายุ ผู้สู งอายุตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้น ไป จำนวน
40,896 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 77 คน ผู้สูงอายุที่
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 34,894 คน จากสถานการณ์การเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุของจังหวัดสตูล ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี สภาพปัญหาที่พบในกลุ่มคนผู้สูงอายุได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ไม่มี
ครอบครัวดูแล ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงในผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพและความพิการ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและรายได้ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เช่น การสร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลและเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ การ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการจัด หางานในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพ
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ด้านคนพิการ จังหวัดสตูล มีคน
พิการ รวมทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 9,074 คน ซึ่งได้จำแนกตามประเภทความพิการ ดังนี้ ทางการเห็น 531 คน
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1,732 คน ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4,512 คน ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม 556 คน ทางสติปัญญา 1,012 คน ทางการเรียนรู้ 135 คน ทางออทิสติก 72 คน และพิการ
ซ้ำซ้อน 524 คน มีที่ มีสิท ธิรับ เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 9,074 คน ด้า นคนพิก ารในจัง หวัดสตูล พบว่า
มีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี และสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการการจดทะเบียน
จัดทำบัตรประจำตัวคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการได้ครบ 100% แต่จังหวัดสตูลยังพบปัญหาและอุปสรรค
ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการ
คนพิก ารในระดับ ท้ อ งถิ่น การจ้างงานคนพิการ การขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลคนพิก าร
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของคนพิการที่ไม่เหมาะสม จังหวัดสตูลจึงควรมุ่ งเน้นและให้ความสำคัญกั บ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การส่งเสริมเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การสร้างช่องทางและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในทุกอุตสาหกรรมของ
ตลาดแรงงาน การจัดหาแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อยู่ในสภาพลำบาก
ทั้ งนี้ ในภาพรวมของปัญ หาด้านสัง คมมี ส าเหตุจ ากการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม อาทิ ก าร
เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขันกันใน
ด้านต่างๆ ปัญหาจากโรคอุบัติใหม่จนเกิดความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุม
อารมณ์ให้มีสติของคนในสังคมมีน้อยลง จึงทำให้หลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญ หา
ต่างๆ ตนเองกำลังเผชิ ญ อยู่ เป็นต้น จัง หวัดจึงควรพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ งด้านการศึก ษาแก่
สมาชิกในสังคมเพื่อ ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญ หาต่าง ๆ ให้ม ากขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้
ปลูก ฝัง และพั ฒ นาจิตใจของสมาชิก ในสัง คมให้มี คุณ ธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิย มที่ ดี และรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญ หาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยแนวโน้ม ของค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 มี ค่า 0.312
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 13.45 การเพิ่มขึ้นสัดส่วนคนจน ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 12.56 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดสตูลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้ง สาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม ในปี 2559 จำนวน 237,180 บาทต่อคน ควรเพิ่ม ทั ก ษะ
แรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและทักษะสากล เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้มีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีอัตราการเสพยาเสพเพิม่
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สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความมั่ นคงชายแดน การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย
โอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ
พื้นที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,7๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล
กรณีไม่นับ ส่วนที่เป็นน้ำทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ป่ า บกและป่ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จำนวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิ ดเป็นร้อ ยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่ จังหวัด ปี ๒๕๕๙ พื้ นที่ ป่าเพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ
๓๙.๓๑ (๗๔๑,๘๘๕.๒๓ ไร่) ต่อ มาใน ปี ๒๕๖๐ มี พื้นที่ ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ (๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ไร่)
(ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้) แบ่งออกเป็น
- ป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้ถาวร ๑ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ๑ แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด
- ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วน
ซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าชายเลน ๕ ป่า เนื้อที่รวมประมาณ จำนวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ตารางที่ 1.131 แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล ปี 2556-2561
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561

พื้นที่จังหวัด
ไร่
1,869,752.15
1,869,752.15
1,869,752.15
1,869,752.15
๑,๘๘๗,๗๐๔.๔๔
๑,๘๘๗,๗๐๔.๔๔

ตร.กม.
2,991.60
2,991.60
2,991.60
2,991.60
2,991.60
2,991.60

ไร่
744,519.62
733,484.09
738,773.49
741,889.23
๗๔๕,๕๘๕.๗๗
๗๕๔,๗๔๒.๗๗

พื้นที่ป่าไม้
ตร.กม.
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
1,191.23
39.82
1,173.57
39.23
1,182.03
39.15
1,1859.02
39.31
๑,๑๙๒.๙๓
๓๙.๕๑
๑,๒๐๗.๕๘
39.99

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖1, กรมป่าไม้ ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2563

จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มภาพรวม ปี 2559 - 2561 พื ้น ที ่ป ่า ไม้ม ี
แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2561 พื ้น ที ่ป ่า ไม้คิด เป็น ร้อ ยละ ๓๙.99 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2559 ร้อ ยละ 1.70
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่า
จะมีป ริม าณขยะเพิ ่ม ขึ้น แต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โ ดยการรวบรวมขายร้านรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมัก ทำปุ๋ย แก๊ส ชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สูง ถึง
ร้อยละ 59.5 ของปริม าณขยะมูล ฝอยที่เ กิดขึ้น มีบ างพื้น ที ่ที่เ ป็น แหล่ง ท่องเที ่ยวมีแ หล่ง กำจัดขยะไม่
เพียงพอ
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2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.03 ของพื้นที่จัง หวัด
ทั้งนี้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีป่าไม้เ พิ่ม ขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 1.70
การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อต้องการที่ดินทำกิ น และการบุกรุกของนายทุน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน รัฐบาลได้ให้ค วามสำคัญ กับ เรื่อ งพื้นที ่ป่าไม้ จึง ได้บ ูร ณาการให้ห น่วยงานที่เกี ่ยวข้องร่ว มกัน
ดำเนินการป้อ งกัน และแก้ไขปัญ หา การบุก รุก พื้นที่ป ่า ชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชนส่ว นใหญ่ได้
ตระหนัก ถึง คุณ ค่า ของทรัพ ยากรป่า ชายเลน และได้เ ข้ามามีส ่วนร่วมในการบริห ารจัด การร่ว มกับ ทาง
ราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูล จึง มีแนวโน้ม ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่
บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโดยไม่มีเอกสิทธิ์ โดยพื้นที่ ป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มีจำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.84 ของพื้นที่จังหวัด
จากการสำรวจเมื่อ ปี 2557 มีพื้น ที่ 225,890 ไร่ ปี 255๗ มีพื้นที ่ป่าชายเลน จำนวน 225,890 ไร่
จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญ หา รวมทั้งส่งเสริม ให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ำตามธรรมชาติ
ภาพที่ 1.47 แสดงข้อมูลแสดงแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสตูล

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

พื้นที่ป่าไม้ แยกออกเป็น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๘ ป่า (ตามกฎกระทรวง) เนื้อที่รวมประมาณ
๗๒๙,๙๗๔.๕๕ ไร่ แบ่ ง เป็ น ป่ า บก ๑๓ ป่ า เนื้ อ ที่ ร วมประมาณ ๔๕๒ ,๕๓๘ ไร่ ป่ า ชายเลน ๕ ป่ า
เนื้อที่รวมประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ พื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ๑ ป่า เนื้อที่ประมาณ
๓,๐๙๒ ไร่ เขตห้ ามล่าสัต ว์ป่า (ตามประกาศกระทรวงฯ) จำนวน ๑ แห่ง เนื้ อที่ ๑๒ ,๗๗๐ ไร่ ป่ าชายเลน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓)
เนื้อที่ประมาณ ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ (ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕
ไร่) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ตามพระราชกฤษฎีกา) จำนวน ๓ แห่ง เนื้อที่ ๑,๒๔๑,๔๐๖.๒๕ ไร่ พื้นที่วนอุทยาน
(ตามประกาศกรมป่าไม้ ) จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑,๐๗๗.๒๕ ไร่ พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ตามพระราช
กฤษฎีกา) จำนวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๑๗๑,๒๖๒.๑๔ ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ ๒-๗
การสำรวจการถื อ ครองและการพิ สู จ น์ ก ารครอบครองที่ ดิ น ของราษฎรในพื้ น ที่ ป่ า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า) ได้ส ำรวจการถือ ครองไว้ รวม ๓,๕๓๑ ราย ๔,๙๕๗ แปลง เนื้อที่ ๔๒,๙๘๕ ไร่ ในพื้นที่ ป่าสงวน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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แห่งชาติ ได้สำรวจการถือครองไว้ รวม ๕,๐๓๗ ราย ๗,๐๕๐ แปลง เนื้อที่ ๔๕,๗๘๗ ไร่ รวมทั้งสิ้น ๘,๕๖๘ ราย
๑๒,๐๐๗ แปลง เนื้อที่ ๘๘,๗๗๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดยพื้นที่จำนวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของราษฎรร้อยละ ๗๕
ตารางที่ 1.132 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
ป่าควนบ่อน้ำ
ท้องที่ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล

ป่ากุบังและป่าปุโล๊ต
ท้องที่ตำบลควนสตอ ตำบลวังประจัน อำเภอ
ควนโดน และตำบลเกตรี ตำบลคลองขุด
ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล
ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ท้องที่
ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง

เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามกฎกระทรวง
(ไร่)
๔๐๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและ ป่าสงวน
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (พระ
ราชกฤษฎีกา
ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๘๘)
๑๐๗,๐๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๐
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๕,๔๐๘

ป่าควนกาหลง
ท้องที่ตำบลควนกาหลง ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควน
กาหลง
ป่าเขาหมาไม่หยก
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควนกาหลง อำเภอควน
กาหลง
ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา
และป่าควนท่าหิน
ท้องที่ตำบลควนขัน ตำบลเจ๊ะบิลัง
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล
ป่าหัวกะหมิง
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบล
วังประจัน อำเภอควนโดน
ป่าดงเชือกช้าง
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง

๑๑,๘๘๗

๙

ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก
และป่าควนสังหยุด
ท้องที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า

๙,๖๘๗.๕๐

๑๐

ป่าพยอมงาม
ท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู

๔,๑๘๗.๕๐

๕

๖

๗

๘

๑๓,๑๒๕

๑๑,๓๐๖

๙๑,๖๔๓

๒๘,๖๒๕

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๙๐ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๔
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๖
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐๕
(พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ (พระ
ราชกฤษฎีกาป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๘)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒๑
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
(พระราชกฤษฎีกา
ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๑)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๐
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (พระราชกฤษฎีกา หวงห้ามที่ดิน
ในราชการกรมป่าไม้
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
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ลำดับ
ที่
๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
ป่าตระ ป่าห้วยหลอด
และป่าเขาขุมทรัพย์
ท้องที่ตำบลนาทอน ตำบลทุง่ หว้า
ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
ป่าควนทัง และป่าเขาขาว
ท้องที่ตำบลกำแพง ตำบลเขาขาว
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู
และตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า
ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง
และป่าเขาโต๊ะดู
ท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๑
ท้องที่ตำบลขอนคลาน ตำบลทุง่ หว้า ตำบลทุ่งบุ
หลัง ตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า และตำบลแหลมสน
ตำบลกำแพง ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๒
ท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู
และตำบลแป-ระ ตำบลท่าแพ
ตำบลสาคร ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๓
ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด
ท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๔
ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป
และป่าตำมะลัง ท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบล
ตันหยงโป
ตำบลตำมะลัง ตำบลควนขัน
อำเภอเมืองสตูล
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๕
ท้องที่ตำบลคลองขุด ตำบลปูยู
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล

เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามกฎกระทรวง
(ไร่)
๙๓,๗๕๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
๒๓,๖๑๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๕
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
๑,๘๗๕

๘๙,๒๘๑

๒๕,๙๕๐

๓๐,๕๙๓.๗๕

๕๕,๖๘๗

๗๕,๙๒๔.๘๐

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๑
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖๑
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑๘
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐๐
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๙๒๗
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล,
เดือนมกราคม ๒๕๖3
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ตารางที่ 1.33 แสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อป่าไม้ถาวร/ที่ตั้ง

เนื้อที่
ประมาณ(ไร่)

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี

ป่าควนทังและป่าเขาขาว
๓,๐๙๒
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
ท้องที่ตำบลน้ำผุด ตำบลเขาขาว
๒๕๑๔
ตำบลกำแพง อำเภอละงู
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖3

ตารางที่ 134 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง
ที่
๑ ทะเลบัน
ท้องที่ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
และตำบลเกตรี ตำบลบ้านควน ตำบลปู
ยู อำเภอเมืองสตูล
๒ ตะรุเตา
ท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง
สตูล
๓ หมู่เกาะเภตรา
ท้องที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า
และตำบลแหลมสน ตำบลปากน้ำ
อำเภอละงู

เนื้อที่
ประมาณ(ไร่)
๑๒๒,๕๐๐

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๓๔ (ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๒๓)

๙๓๑,๒๕๐

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๗ ลงวันที่
๖ เมษายน ๒๕๑๗

๓๐๘,๙๘๗

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๒๗

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖3
ตารางที่ 1.135 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่อวนอุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง
ที่
๑ น้ำตกธาราสวรรค์
ท้องที่ตำบลควนกาหลง อำเภอควน
กาหลง

เนื้อที่
ประมาณ(ไร่)
๑๑,๐๗๗.๒๕

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ประกาศกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๓๙

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖3
ตารางที่ 1.136 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ที่ตั้ง
ที่
๑ เขาบรรทัด
ท้องที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
และตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง

เนื้อที่
ประมาณ(ไร่)
๘๘,๒๕๐

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ลำดับ
ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ที่ตั้ง
เนื้อที่
ที่
ประมาณ(ไร่)
๒ โตนงาช้าง
๘๓,๐๑๒.๑๔
- ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ๒๙,๑๖๖
- ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
กาหลงและตำบลวังประจัน อำเภอ
๕๓,๘๔๖.๑๔
ควนโดน

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑
พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ป่าโตนงาช้าง (เพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖3
ตารางที่ 137 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ที่ตั้ง
ที่
๑ หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
ท้องที่ตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์
อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน
ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน

เนื้อที่ ประมาณ
(ไร่)
๑๒,๗๗๐

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ (ฉบับเดิม ๗
พฤษภาคม ๒๕๒๓)

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล,
เดือนมกราคม ๒๕๖3

3) การบุกรุกพื้นที่ปา่ ไม้
สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
จากรายงานผลการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปี ๒๕๕8๒๕๖2 พบว่ามีการกระทำผิดเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 138 สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล ปี 2558-2562
ปีงบประมาณ/
อำเภอ
เมืองสตูล

พ.ศ. 2558
(ไร่)
147-2-08

พ.ศ. 255๙
(ไร่)
๑๗๕-0-1๕.63

พ.ศ. 256๐
(ไร่)
863-1-43

พ.ศ. 2561
(ไร่)
115-3-87.95

ละงู

0-3-83.5

๒๐-1-43

304-2-48

54-3-50.93

420-2-92

801-2-17.43

ทุ่งหว้า

112-1-97

616-3-67

295-3-50

28-3-89

241-2-56

1295-3-59

ควนกาหลง

281-0-74

๙๐๐-1-๙๒

2,826-0-69

105-3-40

56-3-36

4170-2-11

3-2-72

๐-๐-๒๘.๕๐

256-1-52

113-1-08

70-3-52

444-1-12.50

146-1-88

945-1-75

53-1-48

-

5-3-84

1,151-0-9

22-0-95

4๐-2-๑๕

42-0-90

5-3-84

40-0-11

150-3-95

714-2-17.5

2,69๘-3-๓๖.13

4,642-0-00

424-3-95.88

ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

พ.ศ. 2562
รวม
(ไร่)
299-3-38 1,601-2-92.58

1135-3-69 9,616-0-82.51

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล,
เดือนมกราคม ๒๕๖3
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4) ข้อมูลพื้นที่ปา่ ชายเลนจังหวัดสตูล
ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีพื้ นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล
ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพและอำเภอเมืองสตูล มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๑๔.๗๐ ของพื้ น ที่ จั งหวัด (ป่ า สงวนแห่ งชาติ ป่ า ชายเลน ๕ ป่ า ป่ า ชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่รวมประมาณ จำนวน ๓๒๒ ,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด) และสถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ มีการกำหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเป็น ๕ ป่า คือ
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๑ อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงู
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๒ อยู่ในเขตอำเภอละงูและอำเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๓ (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอำเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๔ (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตำมะลัง) อยู่ในเขตอำเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๕ อยู่เขตอำเภอเมืองสตูล
ตาราง 1.139 ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตามมติ
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล(ไร่)
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๑๔(ไร่)
ปี ๒๕๔๒
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๗
๒๗๗,๔๓๖.๕๕
๒๑๕,๖๐๓
๒๒๓,๖๓๙
๒๒๕,๘๙๐
ที่มา: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

5) ทรัพยากรสัตว์ปา่
ในพื้ นที่ จังหวัดสตูล พบสัตว์ป่าที่ ห ายากและใกล้จ ะสูญ พันธุ์ ซึ่ง เป็นสัตว์ป่าสงวน ๒ ชนิด
ได้แก่ เลี ยงผา ซึ่ง พบได้ที่ เขาพระยาบั งสา ในเขตห้ามล่ าสัตว์ป่ าหนองปลั ก พระยาและเขาพระยาบัง สา
และแมวลายหินอ่อน ซึ่งพบได้ที่อุ ทยานแห่งชาติท ะเลบันนอกจากนั้นยังพบสัตว์ป่าจำพวก หมู ป่า หมี หมา
และเสือโคร่ง ส่วนที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สำรวจพบ วัวป่า หมูป่า และกระจง (ปัจจุบันจังหวัดสตูลไม่มีการ
เก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสัตว์ป่า)
6) ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ป่าไม้ เพราะต้องการที่ ดินมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อนำพื้นที่มาปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ จากรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทำลายป่าจังหวัดสตูล พบว่าในปี ๒๕๖2 จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 1,135-3-69 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖1
สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับรุนแรง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มี
ปัญหาการบุกรุกค่อนข้างรุนแรง จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการครอบครองทีด่ ินบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว อยู่ระหว่างการ
จับกุมดำเนินคดีผกู้ ระทำผิด โดยได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จังหวัด
สตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน
(พลิกฟื้นพื้นป่า) สำหรับปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่านั้นเป็นปัญหาในเชิงข้อมูล เนื่องจากจังหวัดสตูลยังขาดข้อมูลด้าน
ทรัพยากรสัตว์ป่า
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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2. ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขา
สำคัญๆ คือเทือกเขาบรรทัดและสันการาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่นๆและ
ประเทศมาเลเซีย พื้นที่ ค่อยๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตกและทิศใต้ มีที่ราบแคบๆขนานไปกับ ชายฝั่ง
ทะเล มีพื้นที่ราบอยู่บริเวณอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูลและบางพื้นที่ของอำเภอละงู นอกจากนี้ยังพบเขา
หินปูนเป็นเขาโดดในพื้นที่ราบ ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนต่อลงไปถึงทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ในการปลูกข้าวและยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพบทางตะวันตกของจังหวัด เป็น
ที่สูงสลับกับพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอมะนัง และอำเภอ
ทุ่งหว้า โดยมีแนวเขาดันขึ้นในแนวเหนือใต้ จากอำเภอควนกาหลงมายังอำเภอเมืองทอดแนวลดหลั่นลงไป
จนถึงป่าชายเลน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน พื้นที่สูงและภูเขาพบด้านตะวันออก
ของสตูลทอดตัวในแนวเหนือใต้จนถึงเทือกเขาบรรทัด ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและเป็นป่าแหล่งต้นน้ำ
เช่น คลองละงู คลองบาราเกต คลองท่าจีน เป็นต้น
จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้งหมด 21 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,286,949 ไร่ หรือร้อยละ 73.34
ของเนื้อที่ ทั้ งหมด และเป็นหน่วยพื้ นที่ เบ็ ดเตล็ด 8 หน่วย ได้แก่ ส นามบิน (AP),พื้ นที่ เลี้ยงสัตว์น้ำ(AQ),
ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน(EC),เกาะ(I),ที่ดินดัดแปลง(ML),บ่อขุด(P),พื้นที่ชุมชน(U),พื้นที่น้ำ(W) มีเนื้อที่
ประมาณ 467,752 ไร่ หรือร้อยละ 26.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ดินมีปัญหา ที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่
(1) ดินเป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(2) ดินเป็นทรายจัดมีชั้นดานอินทรีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3) ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่ประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4) ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ประมาณ 111,389 ไร่ หรือร้อยละ 6.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(5) ดินตื้นถึงชั้น กรวดลูกรังและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 190,946 ไร่ หรือร้อยละ 10.89
ของเนื้อที่ทั้งหมด
(6) พื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ
32.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์ที่ ดินไม่ ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มี การปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่เหมาะสม
สำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและสามารถ
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล
ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(1.) ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 197,621 ไร่ หรือร้อยละ 11.26 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด แต่ในชุดดินที่มีพื้นที่ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 อาจพบปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวจัดได้กรณีที่
ทิ้งให้ดินแห้ง
(2.) ดินที่ เหมาะสมสำหรับ ปลูกหญ้ าเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ ไม้ ผ ลและไม้ ยืนต้น แต่อาจติดปัญ หาเรื่อง
ข้อจำกัดบางอย่าง มีเนื้อที่ประมาณ 381,384 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด และที่เหมาะสมแต่
ติดปัญหาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3.) ดินที่ เหมาะสมสำหรับ พื ชบางชนิด เช่น ปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์ มะม่วงหิมพานต์ ไม่ค่อยเหมาะ
สำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่อที่ประมาณ 17,523 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่ทั้งหมด
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(4.) ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับทำการเพาะปลูกพืช ควรสงวนไว้เป็นพืชที่ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นป่า
ชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื้อที่ทั้งหมด และดินในพื้นที่มีความลาดชัน
สูงเกินกว่าร้อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่ทั้ง หมด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร และการป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่
ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่ อเทียบกั บปี 2559 แสดงถึงการ
เจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมีมาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค
สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหาร
จัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
ตาราง 1.140 แสดงข้อมูลเปรียการใบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 - 2561
ปี 2543

ปี 2550

ปี 2552

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2561

การใช้ที่ดิน
ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

ไร่
63,304

4.08

694,880

44.85

42.98

659,645

42.57
4

117,765

7.61

119,686

7.72

11,846

0.76

0.73

9,763

0.63

100

1,549,361

100

1,549,361

100

พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูก
สร้าง

29,032

1.88

32,680

2.12

34,841

2.26

35,621

2.31

54,000

3.48

พื้นที่
เกษตรกรรม

753,948

48.65

672,639

43.41

675,244

43.58

703,369

45.4

701,857

45.3

พื้นที่ป่าไม้

709,240

45.77

714,461

46.11

709,439

45.79

681,308

43.97

665,976

พื้นที่น้ำ

34,520

2.23

116,358

7.51

116,412

7.51

117,654

7.59

พื้นที่
เบ็ดเตล็ด

22,621

1.47

13,223

0.85

13,425

0.86

11,409

รวม

1,549,361

100

1,549,361

100

1,549,361

100

1,549,361

หมายเหตุ กรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกปี ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภาพที่ 1.48 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2561

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.49 แสดงข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

3. ทรัพยากรน้ำ
(1) แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่ มีแม่ น้ำสายใหญ่ มี เพียงแม่ น้ำสายสั้น ๆ และ
แคบ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง”
และมีคลองที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ ดังนี้
1. คลองละงู หรือคลองลำโลน ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและ
พัทลุงไหลมาทางด้านเหนื อ ของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ไหลมา
บรรจบกับคลองปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่า
ด้านในซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้ เองที่ใช้เป็น ท่าเทียบเรือสำหรับการเดิน ทางไปอุทยานแห่งชำติหมู่
เกาะตะรุเตา และ หมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณ
บ้านบ่อเจ็ดลูกและเกาะตะโล๊ะแบนและมีพื้นทีร่ ับน้ำฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี
2. คลองดุสน หรือคลองมำบัง ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอำเภอควนกาหลง
และอำเภอควนโดนประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตำรวจ
น้ำเกาะนก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตำมะลัง มีพื้นที่รับน้ำฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ย 2,100มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี
3) คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหล
ผ่านอำเภอควนกาหลงเข้า สู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สำหรับ ส่วนที่ไหลผ่าน
อำเภอ ท่าแพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพื้นที่รับน้ำฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
4) คลองลำโลนน้อย ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอำเภอ
ควนกาหลงมาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตำแหลมเป็นคลองที่มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปีคลองท่าจีน ต้นน้ำเกิด
บริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง
ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตารางที่ 1.141 แสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ
รหัสและชื่อลุ่มน้ำสาขา
2511 ลุ่มน้ำสาขาคลองละงู

ครอบคลุมอำเภอ
- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู เป็นบางส่วน

แหล่งน้ำที่สำคัญ
คลองละงู และ
คลองล้าโลน

2512 ลุ่มน้ำสาขาคลองมำบัง

- อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางส่วน

คลองดุสน หรือ
คลองมำบัง

2513 ลุม่ น้ำสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกตอนล่าง

อ.ท่าแพ
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโคน และ
อ.ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.มะนัง
เป็นบางส่วน

คลองท่าแพ
คลองน้ำเค็ม
คลองท่าจีน และ
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญ้าระ

หมายเหตุ รหัสและชื่อลุ่มน้ำสาขา รวมถึงขอบเขตลุ่มน้ำสาขา ยึดถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ
จากรายงานมาตรฐานลุ่มน้ำและลุ่มน้ำสาขา (สิงหาคม 2538)
ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝงั่ ตะวันตกตอนล่าง (ต.ทุ่งหว้า) มีลำน้ำที่ไหลลงจังหวัดตรัง

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖3
ภาพที่ 1.50 แสดงลุม่ น้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ

ที่มา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563
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(2) แหล่งน้ำชลประทาน
แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาด
กลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกั นตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจำนวน 143 แห่ง สามารถกักเก็บ
น้ำได้ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพื้นที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนพื้นที่ 32,600 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้ำบาโรย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร่
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พื้นที่ 13,200 ไร่
ตารางที่ 1.142 แสดงข้อมูลอาคารชลประทานโครงการชลประทานสตูล
ลำดับ

โครงการ

1
2
3

ชลประทานขนาดกลาง
ชลประทานขนาดเล็ก
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยมาเลเซีย (ปชด.)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.)
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
รวม

4
5

จำนวน
โครงการ
3
107
14
12
7
143

พื้นที่ชลประทานได้รับ
ประโยชน์ (ไร่)
40,370
55,896
8,600

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
4,800
12,802
2,142

13,600
7,986
126,452

3,680
770
24,194

ที่มา : โครงการชลประทานสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

ปริมาณน้ำต้นทุนของจัง หวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งในบางปี ทั้ง นี้
ความต้องการใช้น้ำของจัง หวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เ พื่อการเกษตรและอุป โภคบริโ ภค
เป็นหลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่
ไม่มีระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
ที่ไม่ เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มี แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มี ระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่
เพิ่ม ขึ้น เพื่ อสนั บสนุนพื้ นที่ ที่ มี การทำนา การพั ฒ นาเมื องและชุ มชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่าง
เหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำที่ได้รับ
น้ำทิ้ ง จากกิ จ กรรมในพื้ นที่ ที่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์เพื่อการอุป โภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) โดย
แหล่งกำเนิดที่เป็นสาเหตุของปัญหามาจากการปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่นจากพื้นที่เกษตรกรรมและ
ชุม ชน เช่น มนุ ษ ย์ วัว ควาย และสั ตว์ เลี้ ย ง ที่ อ ยู่ บ ริเ วณริม คลอง ปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง
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ตารางที่ 1.143 แสดงผลตรวจวัดคุณภาพน้ำตามดัชนีคณ
ุ ภาพน้ำผิวดิน จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๒
แหล่งน้ำ

ประเภท
แหล่งน้ำ

ค่าต่ำสุด-สูงสุด (ค่ามัธยฐาน)
DO

BOD

TCB

FCB

NH3-N

(mg/L)

(mg/L)

(MPN/100มล.)

(MPN/100มล.)

(mg/L)

บริเวณที่มีปัญหา
คุณภาพน้ำ

คลองมำบัง

3*

4.0-7.4 0.6-3.8 (0.9)
(6.9)

20-16,000
(1,423)

20-16,000
(1,100)

0.05-0.27 FCB ส ะ พ า น บ้ า น
(0.11) มูเก็ตยามู สะพานใกล้
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ด า รุ ล ญั ณ น ะ ห์
สะพานมำบัง

คลองละงู

3*

3.4-7.2 0.7-2.8 (1.0)
(5.0)

130-35,000
(1,441)

45-24,000
(298)

0.05-0.25 TCB FCB ท่ า เที ย บ
(0.11) เรือปากบารา

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อม าคที่ ๑๕ เู ก็ต, เดือนมกราคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ *การจัดประเ ทคุณ าพน้ำ ิวดิน สามาร ดูได้จากตารางดังนี้
ประเภทคุณภาพน้ำ

เกณฑ์มาตรฐาน*
คุณภาพน้ำผิวดิน

หน่วย
๑

๒

๓

๔

๕

ออกซิเจนละลาย (DO)

มก./ล.

ธ

<๖.๐

<๔.๐

<๒.๐

-

บีโอดี (BOD)

มก./ล.

ธ

>๑.๕

>๒.๐

>๔.๐

-

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้ หมด(Total Coliform Bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml)

ธ

>๕,๐๐๐ >๒๐,๐๐๐

-

-

แบคทีเรียกลุ่มฟคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml)

ธ

>๑,๐๐๐ >๔,๐๐๐

-

-

หมายเหตุ < หมาย ึง ไม่น้อยกว่า > หมาย ึง ไม่มากกว่า - หมาย ึง ไม่ได้กำหนดค่า ธ หมาย ึง ธรรมชาติไม่ได้รับ ลจากการกระทำของมนุษย์
ที่มา : ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ัติส่งเสริมและรักษาคุณ าพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณ าพน้ำในแหล่งน้ำ ิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง ลงวันที่ ๒๔ กุม าพันธ์ ๒๕๓๗

คุณภาพน้ำคลองมำบัง
คุณภาพน้ำคลองมำบัง ปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 60
และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 40 (ตารางที่ 3-8) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลง
พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)
คุณภาพน้ำคลองละงู
คุณภาพน้ำคลองละงู ปี2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 67 และ
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 33 (ตารางที่ 3-8) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคุณภาพน้ำลดลงจากเกณฑ์ดีเป็น
เกณฑ์พอใช้ พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 และ 33 ตามลำดับ
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จำนวนบ่อน้ำบาดาลปีงบประมาณ ๒๕๖2 จังหวัดสตูล มีบ่อน้ำบาดาลที่มาขออนุญาตเจาะ
น้ ำ บาดล ทั้ ง หมด จำนวน 66 บ่ อ (นั บ รวมเป็ น ปี ง บประมาณ) ประกอบด้ ว ยบ่ อ บาดาลเอกชน
(บ่อบาดาลเพื่ ออุ ป โภคหรือบริโภค ธุรกิ จ และเกษตรกรรม) ที่ม าขออนุญ าตเจาะน้ำบาดาล ณ สำนัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จำนวน 66 บ่อ และไม่มีการดำเนินการเจาะบ่อบาดาลที่สำนัก
ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ ปัจจุบันมีบ่อบาดาลรวมสะสม จำนวนทั้งสิ้น 636 บ่อ
ตารางที่ 1.144 จำนวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2
ข้อมูล

จำนวนบ่อบาดาล (บ่อ)
2558 2559 2560 2561
29
71
52
40

2562
66

๑.บ่อบาดาลที่ขออนุญาตเจาะ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
๒.บ่อบาดาลที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ ดำเนินการเจาะ
23
19
24
12
3.ข้อมูลบ่อบาดาลรวมสะสมที่มาขออนุญาตเจาะ
407
478
530 570
636
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 25๖3

4. ขยะมูลฝอย
จัง หวัดสตูล มีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2563 มีป ริม าณขยะวันละ ๓๐4.62
ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.64 ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ป ระโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี
2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
และมีข ยะมูล ฝอยตกค้างเนื่อ งจากขาดแคลนอุป กรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บ และขนส่ง ปริม าณขยะ
เพิ่ม ขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและจำนวนนัก ท่องเที่ยวที่เ พิ่ม ขึ้น ขาดการบูร ณาการร่วมกันระหว่าง
องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยก
และนำกลับ มาใช้ใหม่ห รือ สร้างมูล ค่าจากขยะ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องในจัง หวัดสตูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำนัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจัง หวัดสตูล ร่วมกับ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห า
มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญ หาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่ง เสริม ให้ภาคประชาชน เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
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ตารางที่ 1.145 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕60-๒๕๖3
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ทม.สตูล
ทต.ฉลุง
ทต.เจ๊ะบิลัง
ทต.คลองขุด
อบต.เกตรี
อบต.เกาะสาหร่าย
อบต.ควนขัน
อบต.ควนโพธิ์
อบต.เจ๊ะบิลัง
อบต.ฉลุง
อบต.ตันหยงโป
อบต.ตำมะลัง
อบต.บ้านควน
อบต.ปูยู
ทต.กำแพง
อบต.กำแพง
อบต.น้ำผุด
อบต.ปากน้ำ
อบต.ละงู
อบต.แหลมสน
อบต.เขาขาว
ทต.ทุ่งหว้า
อบต.ทุ่งหว้า
อบต.ขอนคลาน
อบต.ทุ่งบุหลัง
อบต.นาทอน
อบต.ป่าแก่บ่อหิน
อบต.ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย
อบต.อุใดเจริญ
ทต.ควนโดน
อบต.ควนโดน
อบต.ย่านซื่อ
อบต.วังประจัน

ปี 2560
ปี 256๑
ปี 2562
ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
10,004.65
9,974.94
9,863.71
867.00
876.39
869.32
1,492.85
1,499.25
1,497.76
7,216.05
7,231.18
7,439.67
2,171.75
2,185.55
2,215.11
1,755.65
1,759.73
1,751.09
2,441.85
2,463.56
2,482.82
1,967.35
1,981.27
1,982.94
2,069.55
2,074.61
2,088.23
3,664.60
3,716.09
3,754.29
1,018.35
1,025.35
1,025.35
1,635.20
1,631.52
1,626.21
3,617.15
3,662.95
3,679.23
1,025.65
1,028.34
1,035.98
1,861.50
1,856.66
1,858.52
4,547.90
4,582.34
4,614.56
3,080.60
3,112.91
3,137.49
3,602.55
3,624.75
3,650.33
7,519.00
7,605.57
7,661.04
1,237.35
1,249.55
1,261.17
2,175.40
2,190.20
2,180.23
1,215.45
1,209.60
1,215.56
1,314.00
1,319.30
1,329.93
905.20
919.39
927.36
773.80
773.91
773.25
2,412.65
2,431.34
2,444.96
1,478.25
1,486.70
1,487.70
4,828.95
4,841.09
4,862.68
3,854.40
3,883.83
3,904.76
2,839.70
2,852.17
2,881.73
1,996.55
2,013.77
2,017.87
2,011.15
2,031.76
2,058.00
1,219.10
1,222.64
1,230.28
996.45
1,004.09
1,028.34
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ปี 256๓
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
10,005.58
875.65
1,502.98
7,540.94
2,234.37
1,755.08
2,492.79
1,987.92
2,105.83
3,778.87
1,032.65
1,626.54
3,694.84
1,044.61
1,861.87
4,627.51
3,150.77
3,686.20
7,703.89
1,267.15
2,184.55
1,220.77
1,336.57
935.67
779.56
2,452.26
1,486.70
4,889.25
3,919.37
2,895.68
2,023.45
2,070.96
1,235.60
1,032.32
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อบต.ควนสตอ
อบต.ท่าเรือ
อบต.ท่าแพ
อบต.แป-ระ
อบต.สาคร
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
รวม (ตัน/ปี)
รวม (ตัน/วัน)
รวมปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล (ตัน/ปี)
รวมปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ตัน/ปี)

ปี 2560
ปี 256๑
ปี 2562
ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
2,704.65
2,738.58
2,765.48
1642.50
1,668.06
1,679.02
3,390.85
3,426.13
3,425.46
2,007.50
2,014.49
2,046.71
2,617.05
2,634.61
2,638.60
2,555.00
2,563.20
2,561.87
3,423.70
3,486.58
3,521.45
109,167.85
109,853.95
110,476.04
299.09
300.97
302.67
24,663.05
24,661.79
24,762.41

84,504.80

85,192.16

85,713.63

ปี 256๓
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
2,787.73
1,696.95
3,450.04
2,056.01
2,647.57
2,572.17
3,538.39
111,187.62
304.62
25,031

86,156.62

หมายเหตุ เป็นการคำนวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 และ ปี ๒๕๖2 ตามลำดับ
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล (เดือนมกราคม ๒๕๖3)
องค์ประกอบขยะมูล ฝอย องค์ป ระกอบของขยะมูล ฝอยอ้างอิง จากข้อมูล มฝ.2 เดือน
ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองขุด
องค์ ก ารบริห ารส่ว นตำบลเกตรี องค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลควนขั น องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลตำมะลั ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
อำเภอท่ า แพ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแหลมสน อำเภอละงู องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลทุ่ ง นุ้ ย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลอุ ใดเจริ ญ อำเภอควนกาหลง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลนิ ค มพั ฒ นา และ
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๕5.5 รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ 27 ขยะทั่วไป ร้อยละ 15.5 และขยะอันตราย
ร้อยละ 2 รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.146 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
องค์ประกอบของปริมาณขยะ
ขยะทั่วไป
ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย
2,930 กิโลกรัม 10,508 กิโลกรัม 5,102 กิโลกรัม
358 กิโลกรัม
ร้อยละ 15.5
ร้อยละ 55.5
ร้อยละ 27
ร้อยละ 1.9

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
17 กิโลกรัม
ร้อยละ 0.1

ขยะอันตรายจากชุมชน ในปี ๒๕63 มีขยะอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล
จำนวน 808.41 ตัน (คำนวณภายใต้ฐานประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕62 และ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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อัตราการเกิดขยะอันตรายจากชุมชนเฉลี่ย ระดับเทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัม/คน/ปี เทศบาลตำบล 3.217
กิโลกรัม/คน/ปี และองค์การบริหารส่วนตำบล 2.306 กิโลกรั ม/คน/ปี) แบ่งเป็น ขยะอันตรายจากชุมชนที่
เกิ ดขึ้นในเขตเทศบาล จำนวน ๗ แห่ง 210.26 ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง 598.15 ตัน/ปี
คิดเป็นร้อยละ 26 และ 74 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.147 ข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล ปี 2563
ลำดับที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1
เทศบาลเมืองสตูล
2
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
3
เทศบาลตำบลฉลุง
4
เทศบาลตำบลคลองขุด
5
เทศบาลตำบลควนโดน
6
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
7
เทศบาลตำบลกำแพง
8
องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
9
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
10
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน
11
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
12
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง
13
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
14
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
15
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
16
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
17
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู
18
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
19
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
20
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
21
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
22
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
23
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
24
องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
25
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
26
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
27
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
28
องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
29
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
30
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
31
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
32
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
33
องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
34
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน
35
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
36
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
37
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน(ตัน/ปี)
80.43
12.99
7.57
65.16
17.48
10.55
16.09
15.51
12.18
17.31
13.80
14.62
26.24
7.17
11.29
25.65
7.25
14.38
19.35
8.58
7.17
23.95
17.78
14.27
18.38
33.94
27.21
20.10
32.13
15.17
21.87
25.59
53.49
8.80
6.50
5.41
9.28
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ลำดับที่
38
39
40
41

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
รวม (ตัน)

ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน(ตัน/ปี)
17.03
10.32
17.86
24.57
808.41

หมายเหตุ เป็นการคำนวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕62
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการจัด การขยะ (ขยะอันตราย) จัง หวัดสตูล ปี ๒๕๖๒ และการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่ วน
สามารถรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดได้ จำนวน ๖.๖๖ ตัน มากกว่า ปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน
๕.๓๐ ตัน ขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1.148 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ที่รวบรวมและขนส่งไปกำจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖3
ปี

ปริมาณขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดสตูล (ตัน)
๗81.7๘
๗89.๗4
๗93.๗3
๗๙๘.๕๕
803.10
808.41

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑
2562
2563

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่
จังหวัดสตูลรวบรวมและขนส่งไปกำจัด (ตัน)*
๐.๔๙
๑.๕1
๒.๐๐
5.30
6.66
NA

หมายเหตุ เป็นการคำนวณภายใต้ฐานประชากร ข้อมูลเป็นปีงบประมาณ *ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖3

ตาราง 1.149 สถิติปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมขนส่งไปบำบัด และกำจัดตามหลักวิชาการ
ปริมาณขยะอันตราย

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

รวม

0.49

1.51

2.00

5.13

6.66

15.79

ตัน/ปี

หมายเหตุ ข้อมูลจากสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการจัดการด้านขยะอันตรายจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1.50 รายละเอียดปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดั
บ

พื้นที่/หน่วยงาน

1

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1 อำเภอเมือง
1.2 อำเภอควนโดน
1.3 อำเภอท่าแพ
1.4 อำเภอควนกาหลง
1.5 อำเภอมะนัง
1.6 อำเภอทุ่งหว้า

ประเภทขยะอันตราย (กิโลกรัม)
หลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย/ กระป๋อง
แบตเตอรี่
สเปรย์

อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ตลับหมึก

อื่นๆ

รวม

2,457.8

109.3

434.1

564.1

110.9

247.5

3,923.7

779.3
184.5
190.2
269
175
280.3

41.9
13.3
22.1
21.6
6.2
4.2

289
35.2
17.8
22.9
13.3
50.4

485.2
14.3
1.4
6.2
0.5
50.5

76
10.9
0
0
5.5
0

60.3
0
22.6
4.8
20
95

1,731.7
258.2
254.1
324.5
220.5
480.5

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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1.7 อำเภอละงู
2
หน่วยงานราชการ
3
สถานพยาบาล
4
รัฐวิสาหกิจ
รวม
คิดเป็นร้อยละ (%)
รวมสุทธิ*

หมายเหตุ

579.5
58.5
69
3
2,588.3
44
6,657.4

0
2
61.5
0
172.8
2.9

5.5
25.3
44
0
503.4
8.6

6
745
41.5
0
1,350.6
23

18.5
9
98.5
5
223.4
3.8

44.8
76
715
0
1,038.5
17.7

654.3
915.8
1,029.5
8
5,877
100

* น้ำหนักสุทธิเมื่อผ่านการชั่งน้ำหนัก ณ ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) จังหวั ดสระแก้ว

มูล ฝอยติดเชื้อ ในปี ๒๕๖๒ สถานบริก ารสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย
โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ) ๗ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๕๒ แห่ง
คลินิก ๖๕ แห่ง และสถานพยาบาลสัตว์ ๔ แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นรวม ๒๓๒, ๒๗, ๓๑ และ ๐.๕๔
ตัน/ปี ตามลำดับ (คิดจากฐานการคำนวณเฉลี่ย ๐.๗๖ กิโลกรัม/เตียง/วัน) สำหรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาลของรัฐ ๗ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้กำหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่
จังหวัดสตูล โดยกำหนดให้โรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุ่งหว้า ซึ่งมีเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อเป็นหน่วยงานหลักในกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล โดยโรงพยาบาลละงู รับผิดชอบโรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ทั้ ง ๒ อำเภอ ส่วนโรงพยาบาลทุ่งหว้า รับผิดชอบโรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลมะนัง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๒ อำเภอ คงเหลือเฉพาะโรงพยาบาลสตูล เท่านั้นที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับ
บริษัทเอกชน (บริษัทเซฟวันกรีนเทค) เก็บขน และเผากำจัด
การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน จากการสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในป ๒๕๖๓ พบว่า
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์กำจัดขยะมู ลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาล
ตำบลกำแพง สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยแบบยอมรับได้ (Appropriated Landfill) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บ่อฝัง
กลบขยะแบบประยุกต์ เทศบาลตำบลคลองขุด
2) สถานที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 10 แห่ง
- ปิดการใช้งานไปแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบล
ฉลุง องค์การบริห ารส่ วนตำบลควนโพธิ์ องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลท่ าแพ องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลท่ าเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย และ
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
- ยัง คงดำเนินการอยู่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานที่ ก ำจัดขยะมู ล ฝอย ขององค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง และองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ้นจำนวน
9,333 ตัน
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ตารางที่ 1.151 รายละเอียดปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
๑
๒
๓

๔

๕

๖

รายละเอียด
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ทม.สตูล
กำจั ด ขยะ ู ก หลั ก สุ ข า ิ บ าลด้ ว ยระบบ
Sanitary Landfill
ทต.กำแพง กำจั ด ขยะ ู ก หลั ก สุ ข า ิ บ าลด้ ว ยระบบ
Sanitary Landfill
ทต.ฉลุง
ส านที่ กำจั ดขยะมู ลฝอย เป็ นแบบเทกอง
กลางแจ้ ง โดยยกเลิ ก การใช้ ง านส านที่
กำจั ด ขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ ป งบ ป ระมาณ
๒๕๕๙ และส่ งกำจั ด ณ ศูนย์กำจัด ขยะมู ล
ฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล
ทต.คลองขุด ส านที่กำจัดขยะมูลฝอย ได้รับยกระดับ
เป็นการกำจัดแบบยอมรับได้
(Appropriated Landfill)
ทต.ทุ่งหว้า ส านที่ กำจั ดขยะมู ลฝอย เป็ นแบบเทกอง
กลางแจ้ ง ได้ ย กเลิ กการใช้ ง านเมื่ อ วัน ที่ ๑
กรก าคม ๒๕๖๒ ส่ งกำจั ด ณ ศู นย์กำจั ด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง
อบต.ควนโพธิ์ ยกเลิ กการใช้งานส านที่ กำจัด ขยะมูล ฝอย
ตั้ ง แต่ ป งบประมาณ 2560 ได้ ส่ ง กำจั ด ณ
ศู นย์ กำจั ด ขยะมู ล ฝอยรวม เทศบาลเมื อ ง
สตูล
อปท.

๗

พื้นที่บนเกาะ : ใช้ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยด้วย
อบต.ตำมะลัง เตาเ าขยะขนาดเล็ก
พื้นที่บนฝั่ง : เก็บรวบรวมแล้วส่งกำจัด ณ ศูนย์
กำจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล

๘

อบต.ปูยู

กำจั ด ขยะโดยเทกองและเ ากลางแจ้ ง ซึ่ ง
เป็นพื้นที่ติดป่าชายเลน

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน)
-

การจัดการขยะสะสม

๐

-ปิดกลบทับด้วยดินเรียบร้อยแล้ว

๐

-ขยะสะสมได้ รั บ การปิ ด กลบทั บ
ด้วยดิ น ไปเรีย บร้ อยแล้ วตั้ง แต่ป
๒๕๖๐
-ยัง ไม่ มีการดำเนิ นการปรั บ ปรุ ง /
บำบัดเบื้องต้น/จัดการขยะสะสม

๓,๔๑๖

๕๘๘

-ยังไม่ได้ด ำเนินการปรับปรุงพื้นที่
แต่ มี โ ครงการที่ จ ะขนย้ า ยขยะ
ตกค้ างสะสมไปกำจั ด ที่ ทม.สตู ล
และจะปิ ด ดิ น กลบทั บ พื้ น ที่ เ ดิ ม
พร้อมทั้งทำรั้วล้อมรอบ

-

-ยกเลิกการใช้งานจำนวน ๑ บ่อ
๓

แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่/บำบัด
เบื้องต้น

๙

อบต.
ควนกาหลง

๑๐ อบต.ท่าแพ

ส านที่กำจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจ้ง ยกเลิกใช้งานเมื่อเดือนกรก าคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ นำขยะไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง
ส านที่ กำจั ดขยะมู ลฝอย เป็ นแบบเทกอง
กลางแจ้ ง ยกเลิ ก การใช้ ง าน เมื่ อ วั น ที่ ๑
ตุ ล าคม ๒๕๖๑ นำขยะไปกำจั ด ณ ศู น ย์
กำจั ด ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบล
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-ไม่มีการปรับปรุง/บำบัดเบื้องต้น

๐

-มีการปิดกลบทับด้วยดินเรียบร้อย
แล้ว
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ที่

รายละเอียด
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน)

การจัดการขยะสะสม

ส านที่ กำจั ดขยะมู ลฝอย เป็ นแบบเทกอง
กลางแจ้ง อยู่ ใกล้ ลำห้วยสาธารณะ ยกเลิ ก
การใช้งานแล้ว
ส านที่ กำจั ดขยะมู ลฝอย เป็ นแบบเทกอง
กลางแจ้ ง ยกเลิ ก การใช้ ง าน เมื่ อ เดื อ น
มีนาคม ๒๕๖๒

๐

-มีการปิดดินกลบทับเรียบร้อยแล้ว

๐

-มี ก ารปรั บ ปรุ ง คั น ดิ น โดยรอบ

อปท.
กำแพง

๑๑ อบต.ท่าเรือ

๑๒ อบต.ทุ่งนุ้ย

๑๓ อบต.ปากน้ำ ส านที่ กำจั ดขยะมู ลฝอย เป็ นแบบเทกอง
กล าง แ จ้ ง ย ก เลิ ก การ ใช้ งาน ตั้ งแ ต่
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยส่งกำจัด ณ ศูนย์
กำจั ด ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบล
กำแพง
รวม (ตัน)

แ ล ะ ท ำก าร ปิ ด ก ล บ ทั บ ดิ น
เรียบร้อยแล้ว
๔,๑๑๑

-ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่

๙,๓๓๓

สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูก หลัก สุขาภิบ าล มีเพี ยง ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก ำจัดขยะมู ลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์ก ำจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพง
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล ตามบันทึกข้อตกลง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยแบบศูนย์ร วม (เดิม ) จำนวน ๓ ศูนย์ และจากการแบ่ง กลุ่ม พื้นที่ เพื่ อรองรับ การบริห ารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม (ใหม่) จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่
๑.ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล
ตั้งอยู่บริเวณบ้านกาลันยีตัน หมู่ที่ ๕ นนวิเศษมยุรา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเ อเมืองสตูล
จังหวัดสตูล มีพื้ นที่ ๖๙-๒-๖๔ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเจ๊ะบิลัง โดยมีระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองสตูล ๑๗ กิโลเมตร ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อสร้าง
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่าง ูกหลักสุขา ิบาล (Sanitary Landfill) ายใต้โครงการ ่ายโอน
ายใต้แ นปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณ าพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๗.๒๒๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะ
มู ล ฝอยแบบฝัง กลบพร้อ มครุ ัณ ฑ์ บ างรายการ และในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับ งบประมาณจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๖.๖๖๑ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
และจัดหาครุ ัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ระยะที่ ๑ ประกอบด้วยบ่อ
กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒ บ่อ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๔ บ่อ สามาร รองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ ๕๐ ตัน/
วั น เริ่ ม ใช้ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยเมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ และสามาร รองรั บ ข ยะมู ล ฝอยจน ึ ง ป
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

154

พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ทำการฝังกลบเต็มแล้ว จำนวน ๑ บ่อ บ่อที่ ๒ มีการใช้พื้นที่ ายในบ่อไปแล้วประมาณร้อยละ
๙๐ พื้นที่ โดยรอบส านที่ ก ำจัดขยะมู ล ฝอย ทั้ ง ๔ ด้าน เป็นพื้นที่ เกษตร สวนยางพารา เทศบาลเมื องสตูล
ป ๒๕๖๒ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำเข้าสู่การกำจัดเฉลี่ย ๓๘.๘๔ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมือง
สตูลเฉลี่ย จำนวน ๑๖.๗๑ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่นอื่นเฉลี่ย จำนวน ๒๒.๑๓
ตัน/วัน ซึ่งมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๕๕๐ บาท/ตัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น
นำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่
๑) เทศบาลเมืองสตูล
๒) เทศบาลตำบลฉลุง
๓) เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง
๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน
๗) องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
๘) องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
๙) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ฝั่ง)
๑๒) เทศบาลตำบลควนโดน
๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
๑๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
๑๕) องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
๑๖) องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
๑๗) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
๒.ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพง
ตั้งอยู่บริเวณบ้านนาพ า หมู่ ที่ ๘ นนละงู -ฉลุง ตำบลละงู อำเ อละงู จัง หวัดสตูล
มีพื้นที่ ๗๗-๑ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิท ธิ์ของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่ในเขตองค์ก ารบริหารส่วนตำบลละงู มี
ระยะทางห่างจากเทศบาลตำบลกำแพง ๗.๘ กิโลเมตร โดยเทศบาลตำบลกำแพง ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อ
สร้างศูนย์ก ำจัดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ายใต้โครงการ ายใต้แ นปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุ ณ าพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสำนั ก งานนโยบายและแ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๙๙.๓๕ ล้านบาท เงินงบประมาณ ูกพัน ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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๒๕๕๘) ประมูลราคาจ้างก่อสร้างและทำสั าจ้าง วงเงิน ๑๙๘.๖๕ ล้านบาท โดยแบ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากสำนักงานนโยบายและแ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๗๘.๗๘๕ ล้านบาท
และจ่ายจากเงินสมทบของเทศบาลตำบลกำแพง และองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดสตูล ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน
๑๙.๘๖๕ ล้านบาท โดยการก่ อสร้างระยะที่ ๑ ได้ว่าจ้าง บริษัท วรรธน์สาร จำกั ด สั าก่ อสร้าง ๙๓๐ วัน
ูก พัน ๓ ป ซึ่งการก่อ สร้างศูนย์ก ำจัดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ประกอบไปด้วย ระบบคัดแยก
มูล ฝอย ระบบหมัก มู ลฝอยทำปุ๋ย บ่อ ฝัง กลบมูล ฝอย ระบบบำบัดน้ำชะมูล ฝอย พื้นที่ โดยรอบส านที่ ก ำจัด
ขยะมูลฝอย ๒ ด้าน เป็นพื้นที่สวนยางพาราและลำห้วยสาธารณะ อีก ๒ ด้าน ติดกับ นนทางหลวงชนบทและ
นนทางหลวงแ ่นดิน ป ๒๕๖๒ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำเข้าสู่การกำจัดเฉลี่ย ๓๓ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอย
จากเทศบาลตำบลกำแพงเฉลี่ย จำนวน ๔.๑๐ ตัน/วัน และขยะมูล ฝอยจากองค์กรปกครองส่ วนท้ อง ิ่นและ
หน่ ว ยงานอื่ นๆ เฉลี่ย จำนวน ๒๘.๙๐ ตัน /วัน โดยมี ก ารจั ดเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยมกำจัด ขยะมู ล ฝอยในอั ตรา
๔๕๐ บาท/ตัน โดยมี องค์ก รปกครองส่วนท้ อง ิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง รวมจำนวน ๒๐ แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น
จำนวน ๑๗ แห่ง าคเอกชนและประชาชน อีก ๓ แห่ง ได้แก่
๑) เทศบาลตำบลกำแพง
๒) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ ุด
๕) องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๗) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๘) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
๙) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริ
๑๒) องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
๑๔) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๑๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
๑๖) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
๑๗) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย (ขยะจากเกาะหลีเป๊ะ)
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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๑๘) บริษัทละงูค้าวัสดุ
๑๙) ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนาเจริ วัสดุก่อสร้าง
๒๐) ประชาชนทั่วไป
ตารางที่ ๑.152 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท
ประเภทขยะ
ปริมาณ
กำจัดได้
(ตัน/วัน)
ปริมาณ
(ตัน)
1. ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
24,894
24,065
2. ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่
304
244
เกิดขึ้น

วิธกี ารกำจัด
ร้อยละ

จำนวนที่เหลือ
ปริมาณ(ตัน) ร้อย
ละ
829
3
60
19.7

97
80

ฝังกลบ
ฝังกลบถูก
หลัก+นำ
กลับมาใช้
ประโยชน์
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

จังหวัดสตูลมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพง โดยมี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน
ตารางที่ ๑.153 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
อำเภอ

สถานที่กำจัดขยะ
(แห่ง)
อปท.
เอกชน
เจ้าของ
เจ้าของ
เมือง
6
ท่าแพ
2
ละงู
2
ควนกาหลง 2
ทุ่งหว้า
1
รวม (แห่ง) 13
-

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย (แห่ง)
เทกอง

เตาเผาขยะ

ฝังกลบ

RDF ผสมผสาน ผลิตไฟฟ้า อื่นๆ

4
2
1
2
1
10

1
1

1
1
2

-

-

-

-

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563
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ภาพที่ 1.51 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1.154 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2
ที่

ชื่อ อปท.
เจ้าของพื้นที่

ที่ตั้งสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

1

ทม.สตูล

0601243 0739807 65

2545

2

ทต.ฉลุง**

0615089 0742410 8

2536

100

1,980.00

3

ทต.คลองขุด*

0622130 0738765 25

2539

70

0

4

0611676 0747505 4

2546

30

840.00

5

อบต.ควน
โพธิ์**
อบต.ตำมะลัง

0611676 0747505 -

2554

-

-

6

อบต.ปูยู

0621976 0719654 0.18

-

100

3.๐0

7

อบต.ท่าแพ

0607891 0748147 2

2553

10

2,124.00

8

อบต.ท่าเรือ

ม.5 บ้านกาลันยีตัน
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง
ม.6 ต.ฉลุง
อ.เมือง
ม.2 ต.คลองขุด
อ.เมือง
ม.2 ต.ควนโพธิ์
อ.เมือง
ม.3 ต.ตำมะลัง
อ.เมือง
ม.2 ต.ตำมะลัง
อ.เมือง
ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู
อ.ท่าแพ
ม.4 ต.ท่าเรือ
อ.ท่าแพ

0601243 0753074 4

2552

50

372.00

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

รายละเอียด site
ขนาด
ปีที่เริ่ม
พื้นที่
ดำเนินกา
(ไร่)
ร (พ.ศ.)

ร้อยละ
การใช้
พื้นที่
(%)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม
(ตัน)
-
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ที่

ชื่อ อปท.
เจ้าของพื้นที่

ที่ตั้งสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

9

ทต.กำแพง

0592225 0758974 77

2541

10

0581978 0758346 10

2543

40

5,87๓.๐0

0609773 0758407 2

2546

75

๕,๐๗๐.00

12

อบต.
ปากน้ำ**
อบต.
ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย

0623022 0760520 8

2548

63

3,270.00

13

ทต.ทุ่งหว้า

ม.8 ถ.ละงู-ฉลุง
ต.กำแพง อ.ละงู
ม.6 ต.ปากน้ำ
อ.ละงู
ม.4 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง
ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย
อ.ควนกาหลง
ม.8 ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า

0585478 0783447 2

2530

90

2,723.๐0

11

รายละเอียด site
ขนาด
ปีที่เริ่ม
พื้นที่
ดำเนินกา
(ไร่)
ร (พ.ศ.)

ร้อยละ
การใช้
พื้นที่
(%)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม
(ตัน)
-

22,255

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒
* ยกระดับเป็นการกำจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รบั การปิดกลบทับด้วยดิน
** ปิดการใช้งาน
แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่อาศัย
เกาะเพื่อการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นทีเ่ กาะได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ พบว่าปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ มของเกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญ หาขยะมู ลฝอยจากสถานประกอบการ เกาะหลีเป๊ะ
มีพื้นที่ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1,223 ไร่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล เป็น 1 ใน 51 เกาะ ของพื้ นที่ อุท ยานแห่งชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน 1 ,206 คน 453
ครัวเรือน การท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง High season ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม
ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม และช่วง Low season ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ขยะที่เกิดขึ้น
บนเกาะหลีเป๊ะ ในช่วง High season เฉลี่ยประมาณ วันละ 10 ตัน (หรือเดือนละ 300 ตัน) และช่วง Low
season เฉลี่ยประมาณ 1 ตัน 1 ใน 3 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์
ร้อยละ 43 ขยะทั่วไป ร้อยละ 10 และขยะอันตราย ร้อยละ 1 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่
ยังคงมีปัญ หาในการกำจัดและการบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่ สำคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไข
ปัญ หาที่ ปลายเหตุ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ จึงควรให้ความสำคัญ กับการจัดการขยะ
มูล ฝอยในลัก ษณะที่ ยั่ งยืน โดยอาศั ยกระบวนการเสริม สร้างการมี ส่วนร่วมให้แก่ ป ระชาชน ผู้ป ระกอบการ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ได้
5. คุณภาพอากาศ
จังหวัดสตูลไม่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่นคุณภาพ
อากาศจึงยังไม่เป็นปัญหา แต่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิดหมอก
ควันและฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคมของ
ทุก ปี และกรมควบคุม มลพิ ษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมาจอดประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์ดังกล่าว ผลการตรวจวัดคุณ ภาพ
อากาศพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และในปี ๒๕๖1 กรม
ควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟ
ไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.155 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๗-๒๕๖2 ณ ศาลากลางจังหวัด
สตูล
สารมลพิษ

ค่าเฉลี่ยความ
เข้มข้นในเวลา

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ค่ามาตรฐาน

ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5
ไมครอน
ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10
ไมครอน
ก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์
(CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO๒)

๒๔ ชม.

ปี ๒๕๕๘
-

ปี ๒๕๕๙
-

ปี ๒๕๖๐
10.43

ปี ๒๕๖1
12.16

ปี ๒๕๖2
14.8

๒๔ ชม.

๔๓

๔๑

๒๐.๓

๒๐.๓

26.2

ไม่เกิน ๑๒๐ มคก./
ลบ.ม.

๑ ชม.
๘ ชม.

๐
๐

-

๐.๕๕๕
-

๐.๕1
-

0.55
-

ไม่เกิน ๓๐ ppm
ไม่เกิน ๙ ppm

๑ ชม.

๑

-

๑

๑

1

ไม่เกิน ๓๐๐ ppb

ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(NO๒)
ก๊าซโอโซน
(O๓)

๑ ชม.

๑๑

๕

๓.4๓

๓.5

3.3

ไม่เกิน ๑๗๐ ppb

๑ ชม.
๘ ชม.

๑๒
๑๒

๑๕
-

๐.๘๓
๑5.71

18

19.3

ไม่เกิน ๑๐๐ ppb
ไม่เกิน ๗๐ ppb

ไม่เกิน 50 มคก./
ลบ.ม.

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2
ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.52 สถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

6. ทรัพยากรชายฝั่ง
ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่คงสภาพปกติ สามารถ
พบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่ งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่ าแพ และอำเภอเมือง การกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ งการถมที่ดิน
ในทะเล การแก้ไขปัญหาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิง่ พังในหลาย
พื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการสร้างเขื่อน
หินทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี 2560
พบว่ามี การกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31 กิ โลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความยาวชายหาด ทั้ งนี้ควร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 1.156 ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล
พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
(กิโลเมตร)
๑๖๐.๗๐
๓๔.๔
๑๐.๙๙
๐.๓๑
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมกราคม ๒๕๖2
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
จัง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ช ายฝั่ง เป็ น แนวยาวชายฝั่ ง จัง หวัด สตู ล มี เขตไหล่ท วีป กว้างมาก เกาะต่ าง ๆ
ที่ ก ระจายอยู่ ใกล้ ชายฝั่ ง ภายในระยะ ๒-๑๕ กิ โลเมตร ได้ แก่ กลุ่ ม เกาะบุ โ หลนและเกาะเขาใหญ่ กลุ่ ม
เกาะตะรุเตายังอยู่ในเขตทะเลน้ำตื้น พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะโดยทั่วไปอยู่ที่ระดับความลึก ๗-๑๕
เมตร พื้นทะเลเป็นทรายละเอียด หรือทรายปนโคลนในบางจุดที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน ความใสของน้ำทะเลวัดโดย
Secchi-disc มีค่า ๕-๘ เมตร ส่วนกลุ่มเกาะที่ ไกลฝั่งออกไปถึง ๕๐ กิโลเมตร คือ เกาะอาดัง -ราวี อยู่ในเขต
น้ำลึกปานกลางจนถึงค่อ นข้างลึก พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะอยู่ที่ ระดับความลึก ๒๕-๗๐ เมตร
เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ห่างจากคาบสมุทรมากจึงมีน้ำใสสะอาดตลอดปี ความใสของน้ำวัดโดย Secchi-disc มีค่า
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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๘-๑๕ เมตร และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสตูล 5 จุด ความถี่ 2 ครั้ง
ต่อปี ในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2562 สามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง โดยใช้ดัชนี
คุณภาพน้ำทะเล1 (MWQI)* พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวม อยู่ใน เกณฑ์ดี ร้อยละ 80 และพอใช้ ร้อยละ 20

หมายเหตุ : *1 ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) เป็นเครื่องมือที่กรมควบคุม
มลพิษ พัฒ นาขึ้นเพื่ อ ใช้ป ระเมิ น สถานการณ์ คุณภาพน้ำทะเลโดยรวม มี ค่าอยู่ร ะหว่าง 0 –100 โดยช่วง
คะแนน 0 –25 จัดอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมมาก ช่วงคะแนนมากกว่า 25 –50 จัดอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม
ช่วงคะแนนมากกว่า 50 –80จั ดอยู่ ในเกณฑ์ พ อใช้ ช่วงคะแนนมากกว่า 80 –90 จัด อยู่ในเกณฑ์ ดีและ
ช่วงคะแนนมากกว่า 90 - 100 จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (โดยคำนวณจากข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล 8 พารามิเตอร์
ได้แก่ออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด (TCB) ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4 3+ -P)
ไนเตรต –ไนโตรเจน (NO3 -N) อุณหภูมิ(Temp.) สารแขวนลอย (SS) ความเป็นกรด –ด่าง (pH) แอมโมเนีย –
ไนโตรเจน (NH3 -N) อย่างไรก็ตาม หากคุณภาพน้ำทะเลมีปริมาณสาร กำจัดศัตรูพืชและสัตว์และสารเป็นพิษ
(Toxic elements) เช่น ปรอท (Hg) แคดเมี ยม (Cd) โครเมี ยมรวม (Total Cr ) โครเมี ยม เฮกซาวาเลนท์
(Cr6+) ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) ไซยาไนด์ (CN– ) และพีซีบี(PCBs) เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ดัชนี
คุณภาพน้ำทะเล จะมีค่าเป็น “0” โดยทันที)
**ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562 (จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

7. ทรัพยากรธรณี
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทำให้มีการสำรวจ
พบแหล่งแร่ที่สำคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอควนกาหลง พลวง พบ
บริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูล ตะกั่ ว พบ
บริเวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่ อื่น ๆ
อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น
อุทยานธรณีสตูล
หลั ก ฐานทางธรณี วิท ยาของจั ง หวั ดสตู ล บ่ ง ชี้ ว่า แผ่ น ดิ น สตู ล มี วิวั ฒ นาการทางด้ า น
ธรณีวิทยามากว่าห้าร้อยล้านปี นับ ย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ มหายุคเ ก่า
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่โลกกำลังวิวัฒนาการอยู่
ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้ งถ้ำเล ถ้ำลอด แหล่งซาก
ดึกดำบรรพ์ น้ำตก หน้าผา ชายหาดและพุน้ำร้อน ที่เปรียบได้ดั่ งประติมากรรมธรรมชาติ ที่มีค่ากลายมาเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี ที่ ส ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ของจั ง หวั ด สตู ล เช่ น กลุ่ ม หิ น ทรายตะรุ เ ตา ยุ ค แคมเบรี ย น
ถ้ำเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต หรือถ้ำสัตคูหา ทะเลบัน
ลักษณะเด่นทางด้านธรณีวิทยาของอุทยานธรณีสตูล
- ภูมิป ระเทศศาสตร์ หรือภูมิประเทศในพื้นที่หินปูนที่เกิดจากการสึกกร่อน ละลาย
และพัดพาโดยน้ำฝน ธารน้ำผิวดินและธารน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดเป็นภูเขาโดด ยอดเขาตะปุ่มตะป่ำ หน้าผาชัน มี
ถ้ำและหินงอกหินย้อย ธารน้ำผุด ธารน้ำหาย สุสานหินปูน พบมากในเขตอำเภอทุ่ งหว้าและมะนัง เช่น ถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง น้ำตกธารปลิว ฯลฯ
- ฟอสซิลมหายุคพาลีโอโซอิก พบฟอสซิลสำคัญครบทั้ง 6 ยุค ในมหายุคพาลีโอโซอิก
ฟอสซิลบางชนิดเก่าที่สุดในประเทศไทย (อายุมากกว่า 500 ล้านปี) เช่น ไทรโลไบต์จากเกาะตะรุเตา บางชนิด
พบมากและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย เช่น สโตรมาโตไลต์ นอติลอยด์ นอกจากนี้ ยังพบฟอสซิลยุคใหม่พวก
ช้างดึกดำบรรพ์ “สเตโกดอน” และ “เอลิฟาส” ภายในถ้ำเลเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วย พื้นที่แหล่งฟอสซิล
ส่วนมากพบในเขตอำเภอละงูและทุ่งหว้า
- หมู่เกาะตะรุเตา – เภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกและเป็นหมู่เกาะ
ในทะเลอันดามัน โดยเกาะตะรุเตา ได้รับการยกย่องเป็นมรดกอาเซียน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดของจังหวัด พืชพรรณเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติ หาดทรายหาดหินสวยงาม สะพานหินธรรมชาติและ
ผาชันของเกาะที่แปลกตา น้ำทะเลที่ใสเหมือนกระจก ปะการังที่สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวเลที่อยู่กับทะเล รวมเกาะ
ทั้งหมดกว่า 70 เกาะ อยู่ในเขตปกครองทั้งอำเภอเมือง ละงู และอำเภอทุ่งหว้า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่โดดเด่นของอุทยานธรณีสตูล
- เกาะหลีเป๊ะ อาดัง ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน ฯลฯ มี หาด
ทรายขาวที่สวยงาม น้ำทะเลใสสีฟ้าเทอร์คอยส์มีทั้งเย็นและอุ่น ปะการังที่สวยงาม วิถีชีวิตชาวเลที่เป็นเอกลักษณ์
ประวัติศาสตร์ตะรุเตาหรือมรดกแห่งอาเซียนที่ควรค่าแก่การศึกษา
- ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต ธารล่องแก่งและน้ำตกวังสายทอง ในอำเภอมะนัง และอำเภอละงู
เป็นถ้ำที่สวยงามอลังการทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และธารน้ำที่ไหลผ่านแก่ง น้ำตกที่สาดสะพรั่ง สามารถพาย
เรือล่องแก่ง และอาบน้ำที่เย็นฉ่ำ ได้ทั้งความตื่นเต้นและชุ่มชื่นใจ
- ถ้ำเล-สเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ในอำเภอทุ่งหว้า เป็นถ้ำเลที่มีน้ำทะเล
ขึ้นลงลอดถ้ำแบนอุโมงค์กว้างทะลุใต้ภูเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และในท้องธารของถ้ำเล พบทั้ง
ขวานหิน และฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตโกดอนและสกุลเอลิฟาส รวมทั้งแรดดึกดำบรรพ์ อีกอย่างน้อย 2 สกุล
เป็นถ้ำเลที่มีผนังและหินย้อยสวยงาม มีบริการพายเรือแคนูท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ส่วนพิพิธภัณฑ์ ก็เป็นหนึ่งเดียว
ของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้างและช้างดึกดำบรรพ์ของภาคใต้ รวมทั้งแสดงฟอสซิลทั้ง 6 ยุคในมหายุคพาลีโอโซอิกของ
แผ่นดินทะเลสตูลดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่เมื่อกว่า 500 ล้านปีก่อน
ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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จากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไม่พบประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรณีในพื้นที่จังหวัดสตูล
8 ระบบบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจำนวนประชากรน้อยและอาศัยกันอย่างไม่หนาแน่น มีเทศบาล
เมืองสตูลเพียง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง ในขณะนี้จังหวัดสตูลยังไม่มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย
9. ภัยธรรมชาติ
พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2562
มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากอุทกภัยมี จำนวน 432,857 บาท รองลงมาคือวาตภัย จำนวน 408,505. บาท
อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย มี
สาเหตุหลักจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
ตาราง 1.157 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕62
ปี ๒๕๕๙
ประเภทภัย จำนวน
ครั้ง
อุทกภัย/ โคลนถล่ม
พายุหมุน ๒๑
เขตร้อน/
วาตภัย
ภัยแล้ง ๑
อัคคีภัย ๕

ปี 2560
จำนวน ความเสียหาย
ครั้ง
6
7 อำเภอ

ปี 2561
จำนวน ความ
ครั้ง
เสียหาย
12
7 อำเภอ

ปี 2562
จำนวน ความเสียหาย
ครั้ง
3
3 อำเภอ 3 ตำบล

๕ อำเภอ ๒๖
ตำบล

18

4อำเภอ 14
ตำบล

61

7 อำเภอ

24

6 อำเภอ 15 ตำบล

๗ อำเภอ
๓๓ ตำบล
๑ อำเภอ
๔ ตำบล

-

-

-

-

-

-

4

3อำเภอ 4
ตำบล

15

4 อำเภอ

24

6 อำเภอ 13 ตำบล

ความเสียหาย
-

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563

ตารางที่ 1.158 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕62
ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
อุทกภัย

๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท

5,699,641.50 บาท

ภัยแล้ง

๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท

--

วาตภัย

๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท

อื่นๆ (อัคคีภัย)

--

--

รวมทั้งสิ้น

๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท

5,940,257.00 บาท

627,707.50 บาท
--

240,615.50 บาท

ปีงบประมาณ 2562
432,857.00 บาท
--

606,810.50 บาท

408,505.00 บาท

99,56.50 บาท

88,000.00 บาท

1,334,080.00 บาท

929,362.00 บาท

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563

10. การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดสตูล ในปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี
2559 จำนวนการใช้ไฟฟ้า 347,313,252 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.99 ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้
ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 40.18 มากที่สุด รองลงมาคือ กิจการขนาดกลาง ร้อยละ 26.94
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ด้านไฟฟ้า
ข้อมู ลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ จังหวัดสตูลมี การเพิ่ม ขึ้นในอัตราที่ล ดลงตั้ง แต่ปี 25554- 2561
ส่วนของการจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า มีอัตราส่วนที่ลดลงตั้งแต่ช่ วงปี 2556 - 2558 และเพิ่มสูงขึ้นใน
ปี 2559 จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2560 - 2561 การใช้ไฟฟ้าในส่วนของกิจการขนาดใหญ่ เพิ่ม ขึ้นในอัตรา
สูงสุด รองลงมาคือในส่วนของที่อยู่อาศัย
ตารางที่ 1.159 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2555 – 2561
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า(ราย)
84,732
88,232
90,997
92,581
94,698
96,573
98,231

เพิ่ม/ลดลง(ร้อยละ)
4.13
3.13
1.74
2.29
1.98
1.71

การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
364,199,139
341,750,317
336,830,623
334,187,765
347,307,252
346,882,724
343,867,401

เพิ่ม/ลดลง(ร้อยละ)
-6.16
-1.44
-0.78
3.92
-0.12
-0.87

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

ตารางที่ 1.160 การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2555 – 2561
ปี
ประเภทผู้ใช้(กิโลวัตต์ – ชั่วโมง)
บ้านอยู่อาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
อื่นๆ*

2555
115,216,176
47,312,098
124,073,327
59,676,609
17,920,929

2556
121,856,109
52,161,505
106,585,533
58,266,880
2,880,290

2557
125,761,818
53,124,999
100,149,843
55,223,243
2,570,720

2558
127,814,268
52,625,961
98,726,390
52,570,194
2,450,952

2559
134,388,284
55,388,605
101,983,118
52,753,142
2,800,103

2560
135,250,574
53,817,736
96,558,827
58,374,809
2,880,778

2561
138,173,990
54,879,435
92,638,868
55,330,953
2,844,155

*กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
จากตารางแสดงข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายในจังหวัดสตูล ซึ่งจะมีน้ำมัน B20 และB10 ซึ่งเพิ่งมี
จำหน่ายในปี 2562
ตารางที่ 1.161 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสตูล แสดงตั้งแต่ 2558 - 2562
ประเภทน้ำมัน/ปี
E85
E20
Gas91
Gas95
เบนซิน
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลพื้นฐาน
LPG
B20
B10

2558
361
5,948
8,056
9,784
688
47,969
866
8,934
-

2559
555
5,676
8,485
14,818
416
94,681
1,067
8,448
-

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

2560
2561
2562
597
677
769
5,395
4,894
5,574
9,176
8,798
8,093
18,128
17,001
17,734
297
155
110
60,104
44,160
39,420
822
1,064
634
8,753
8,608
8,553
2,319
218
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563
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ด้านพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลมีการผลิตจากก๊าซชีวภาพ บริษัทปาล์มไทยพัฒนา
จำกัด กำลังการผลิต 0.95 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน กำลังการผลิต 0.68 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท สตูล กรีน พาวเวอร์ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมดเป็น 11.53 เมกกะวัตต์
แสดงดังตารางและมี ปริม าณการใช้พ ลังงานไฟฟ้าสูงสุด 64.09 เมกกะวัตต์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560
เวลา 18.45 น. และตารางแสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลที่สามารถนำมาใช้ได้
ตารางที่ 1.162 แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานน้ำ
ชีวมวล
รวม

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (เมกกะวัตต์)
0.95
0.68
9.90
11.53
ที่มา: www.thaienergydata.go.th

ตารางที่ 1.163 แสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูล ในปี 2562
ประเภท
ก๊าซชีวภาพ
ขยะชุมชน
ชีวมวล
แสงอาทิตย์
ไบโอดีเซล

ศักยภาพพลังงานทดแทน (ktoe)
2.81
21.06
278.6
31.74
39.67
ที่มา: www.thaienergydata.go.th

จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะยังไม่รนุ แรงนักในปัจจุบนั แต่มีแน้วโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จั ง หวั ด สตู ล จึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ หาแนวทางในการป้ อ งกั น อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
11. การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มภาพรวม ปี 2559 - 2561 พื ้น ที ่ป ่า ไม้ม ี
แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2561 พื ้น ที ่ป ่า ไม้ คิด เป็น ร้อ ยละ ๓๙.99 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 1.70
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่า
จะมีป ริม าณขยะเพิ ่ม ขึ้น แต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โ ดยการรวบรวมขายร้านรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมัก ทำปุ๋ย แก๊ส ชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สูง ถึง
ร้อยละ 59.5 ของปริม าณขยะมูล ฝอยที่เ กิดขึ้น มีบ างพื้น ที ่ที่เ ป็น แหล่ง ท่องเที ่ยวมีแ หล่ง กำจัดขยะไม่
เพียงพอ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

166

(2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสตูล มีเ นื้อที่ทั้ง หมด 1,887,104.44 ไร่ (นับ
รวมพื้น ที ่ที ่เ ป็น ส่ว นของน้ำ ทะเล กรณีไม่นับ ส่วนของน้ำ ทะเล มีเ นื้อ ที ่ 1,549,393 ไร่) หรือ เท่า กับ
3,019.37 ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่า ที่มีค วามหลากหลายทั ้ง ป่า บกและป่าชายเลน มีพื้น ที ่ป ่าตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้นจำนวน 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของพื้นที่จังหวัด ปี
2560 พื้นที่ป่าไม้เพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ 39.51 (745,585.77 ไร่) ต่อมาในปี 2561 มีพื้นที่ป่าไม้เ พิ่มขึ้น
ร้อยละ 39.99 (754,742.77 ไร่) การบุกรุกพื้นที่ป่า ไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิด
จากประชาชนบุก รุก ทำลายป่า เพราะต้อ งการที่ดินมาใช้เ ป็นที ่อยู่อาศัยและเพื่อนำพื้นที ่ม าปลูก พืชผล
ทางการเกษตร จากข้อมูลในปี ๒๕๖๑ จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าถูก บุก รุก จำนวน ๔๒๔ -๓-๕๙.๘๘ ไร่ ลดลง
จากปี ๒๕๖๐ สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการบุกรุกค่อนข้างรุนแรง จังหวัดสตูลจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญ หาการบุก รุก พื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ท วงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า)
การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนลดลง เนื่อ งจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ต ระหนักถึงคุณค่ าของทรัพยากรป่าชาย
เลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการร่วมกับ ทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลน
จัง หวัด สตูล จึง มีแ นวโน้ม ดีขึ้นเรื่อ ยๆ อย่างไรก็ต ามก็ยัง มีพื้นที ่บ างส่วนที่ม ีป ระชาชนเข้า ไปอยู่อ าศัย ทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโดยไม่มีเ อกสิท ธิ์ โดยพื้ นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มี
จำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.84 ของพื้นที่จัง หวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2557 มีพื้นที่
225,890 ไร่ ปี 255๗ มีพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 225,890 ไร่ จังหวัดยัง คงต้องมีม าตรการต่าง ๆ ใน
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่า
ชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
(3) ทรัพยากรดิน มี ปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพื ชเชิงเดี่ยวเพื่อ
การพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่
เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมี
มาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมี พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีก ารบริหารจัดการด้ านเกษตรในลักษณะเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น
(4) ทรัพยากรน้ำ ปริม าณน้ำต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในฤดู
แล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้อ งการใช้น้ำของจัง หวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เ ป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตร
และอุป โภคบริโ ภคเป็น หลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิ ดขึ้นเนื่องจากไม่มี
แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบกระจายน้ำจากจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่า
ต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบ
กระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและ
การวางแผนอย่างเหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการ
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ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่
แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้ งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม
(FCB) โดยแหล่ง กำเนิดที่ เป็นสาเหตุของปัญ หามาจากการปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่นจากพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชน เช่น มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่บริเวณริมคลอง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง
(6) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่คงสภาพ
ปกติ สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ง
การถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญหาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้างเขื่อนกัน
ตลิ่ง พังในหลายพื้ นที่ ที่ มี ป ระสบปัญ หาการกั ดเซาะมาก และในบางพื้นที่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นก็ ได้
ดำเนินการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมี
แนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความ
ยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
(7) ทรัพยากรธรณี จากการที่จังหวัดสตูลได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของพื้นที่ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลเชิงการ
อนุรักษ์ การเรียนรู้ สื่อความหมาย ระบบฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมท้องถิ่น และความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ดังนั้น การจะรักษาความเป็น
อุทยานธรณีระดับโลก รัฐบาล ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ความร่วมมือและช่วยกันผลักดันจนคณะผู้ตรวจ
ประเมินจากองค์การ UNESCO ยอมมอบ LOGO Global Geopark ให้การยืนยันว่าแหล่งนั้น พื้นที่นั้นได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดเป็นสถานที่ที่พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยว และพร้อมสำหรับการศึกษาเรียนรู้ แหล่ง
ทรัพยากรธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ซึ่งจะเป็นกาารอนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจของท้องถิ่น
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอุทยานธรณีและภาพรวมของจังหวัดจะดีขึ้น เพราะจะมีรายได้จากการจำหน่าย
สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นและจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
(7) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2561
มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากอุทกภัยมี จำนวน 887,885.25 บาท รองลงมาคือวาตภัย จำนวน 606,812.50
บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่ มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมี มาตรการป้องกั นอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย ที่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน เนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถม
ที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุ
และวาตภัย และอัคคีภัยตามลำดับ
(8) สิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2563 มีปริมาณขยะวันละ ๓๐
4.62 ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ปี เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.64 ขยะมูล ฝอยในพื้นที่
จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เ พิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ ประโยชน์ได้เ พิ่มมาก
ขึ้น โดยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของปริม าณขยะที่เ กิดขึ้น ขยะมูล ฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูก
หลัก สุขาภิบ าลและมีขยะมูล ฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุป กรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บ และขนส่ง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและจำนวนนักท่องเที่ ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่วมกั น
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลด
คัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าจากขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห า
มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
จากข้อ มูล สถานการณ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมของจังหวัดสตูล ตั้ง แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลเริ่มประสบกับปัญหา
1. ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เริ่มได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวฯ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้วิธีการทางธรรมชาติ
ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
2. กรรมสิท ธิ์ที่ดิน เนื่อ งจากการประกาศเขตอนุรัก ษ์ซ้อนทั บที่ ดินของประชาชน รวมทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบไม่มีการกำกับดูแลอย่างจริงจัง ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง
ที่ดินทำกิ นของราษฎร์ จึงให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญ หาดัง กล่าว โดยรัฐบาลมีการดำเนินงาน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. พื้นที่ป่าไม้ จากสถิติข้อมูลปี 2561 มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 1.22 จากปีก่อน
หน้า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อต้องการที่ดินทำกิน และการบุกรุกของนายทุน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยปี 2562 มีการจับกุมตาม พรบ.ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67 จากปีก่อนหน้า จังหวัดควรให้
ความสำคัญกับเรื่องพื้นที่ป่าไม้ บูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. การขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่ง
น้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ ำที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีการ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
5. น้ำท่วมในปีที่มีปริมาณฝนมาก เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางน้ำ การบุก
รุก และถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลเริ่มหามาตรการต่าง ๆ ในกา ร
แก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
6. การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน เนื่องจากประชาชนบุกรุกทำลายป่าชายเลน เพื่อต้องการ
ที่ ดินทำกิ นและตัดไม้ ป่าชายเลนไปขาย รวมทั้ ง นายทุ นบุก รุก พื้นที่ เพื่อต้องการที่ ดินมาใช้ในการทำฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เริ่มหามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลน
7. การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของ
จังหวัดในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังในบางพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่
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ชายฝั่งที่ ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีก ารกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 0.19 ของความยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี โดยพบปัญหาการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) เนื่องจากการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
และน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง
9. ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้าง เนื่องจาก
ขาดแคลนอุป กรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็ บและขนส่ง ปริมาณขยะเพิ่ม ขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการ่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและการมี ส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับ มาใช้ใหม่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
จังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกั บสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง
10. จังหวัดสตูลพึ่งพาไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา หากสายส่งมีเหตุขัดข้องจากสถานีส่งไฟฟ้า
จากจังหวัดสงขลา (สถานีหาดใหญ่) จะทำให้จังหวัดสตูลมีปัญหาไฟฟ้าดับทั้งจังหวัด จังหวัดควรหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าจะยังไม่รนุ แรงนักในปัจจุบนั แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนัน้
จังหวัดสตูลจึงต้องหาแนวทางในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเน้นของจังหวัดสตูลที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และอุทยานธรณีโลกต่อไป ทั้งนี้จ ากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ทำให้ธรรมชาติมีการฟื้นฟู จำเป็นที่
จัง หวัด จะต้ อ งให้ ความสำคัญ ในประเด็น ดัง กล่ าว เช่ น การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวเชิ งคุ ณ ภาพ ลดปริม าณ
นักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดสตูลมีกระบวนการในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) สำรวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้ องการและความคิ ดเห็ นของประชาชน โดยแยกเป็น สภาพปัญหา ควา ม
ต้องการ/แนวทางแก้ไข จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ โดยให้ระบุความจำเป็นของปัญหา 5
ระดับ (1 = ต้องการต่ำ 2 = ต้องการน้อย 3 = ต้องการปานกลาง 4 = ต้องการมาก = ต้องการมากที่สุด) กอปร
กับการใช้ข้อมูลจากแผนชุมชนหรือกระบวนการประชาคมของแต่ละชุมชน ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และประกาศ ก.น.จ. เรื่อง วิธีการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งอำเภอได้สรุปผลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ใน
ภาพรวมระดับอำเภอ และส่งให้จังหวัด
๒. สำนักงานจังหวัดสตูลในฐานะเลขานุการ ก.บ.จ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสำรวจปัญหา
และความต้องการของประชาชนพื้นที่ 7 อำเภอ 36 ตำบล ประมวลผลปัญหาความต้องการของแต่ละอำเภอ นำเสนอ
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ในรูปแบบของปัญหาระดับความจำเป็น 5 ระดับ รวมทั้งประมวลนำเสนอเป็นภาพรวมของจังหวัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิ จ ด้ า นความมั่ นคงและความสงบเรีย บร้ อย ด้ า นสั ง คมและคุ ณภาพชี วิต ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่ งจากกระบวนการดังกล่าว สามารถรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน จังหวัดสตูล ดังนี้
ตารางที่ 1.164 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ที่

ด้าน

1

เศรษฐกิจ

สภาพปัญหา
-ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง

-ประชาชน/กลุ่มอาชีพขาด
ความรู้ ทักษะ แหล่งเงินทุน
และเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ
-ประชาชนมีรายได้น้อย

-ไม่มีศูนย์กลางในการซื้อขาย
ผลผลิตทางการเกษตร
-ไม่มีจุดจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่เหมาะสม
-เส้นทางการคมนาคมไม่
สะดวกต่อการสัญจรและการ
ขนส่ง

ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไข

ระดับ
ความ
จำเป็น
4.80

อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
- สร้างแบรนด์หรือจุดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการ
ผลิต อาทิ การผลิตปุ๋ยโดยใช้ต้นทุนต่ำ
ให้กับเกษตรกร
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาด
และหาช่องทางกระจายผลผลิต
- ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกพืชชนิด
อื่นเสริมการปลูกยางพารา
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะประกอบ 4.35
อาชีพ
-สนับสนุนเครื่องมือให้แก่กลุ่มอาชีพ
-พัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
-จัดอบรมอาชีพเสริม หรืองานที่อาศัย
ทักษะฝีมือแรงงาน เช่น การทำขนม งาน
หัตถกรรม งานช่าง เป็นต้น
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้ความรู้หลักการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดีและมีความเข้มแข็ง
-สำรวจจุด/ทำเลที่เหมาะสมสำหรับสร้าง 5
จุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
-จัดตั้งตลาดกลางในการรวบรวมและจัด
จำหน่ายสินค้าเกษตร
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
4.80
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

คิดเป็น
ร้อยละ

อำเภอ
เป้าหมาย

96

ควนโดน
เมืองสตูล
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง

87

เมืองสตูล
ท่าแพ
ละงู
ควนโดน
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
มะนัง

100

ควนโดน
เมืองสตูล

96

ทุ่งหว้า
มะนัง
ควนกาหลง
ท่าแพ
เมืองสตูล
ควนโดน
171

ที่

ด้าน

สภาพปัญหา

ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไข

ระดับ
ความ
จำเป็น

คิดเป็น
ร้อยละ

อำเภอ
เป้าหมาย
ละงู

-การท่องเที่ยว

2

3

ความมั่นคง
และความ
สงบ
เรียบร้อย

สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต

-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การ
ท่องเที่ยว ชุมชน
- พัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
-จัดให้มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
-พัฒนาท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน
-จัดให้มีป้าย เอกสาร แผนที่ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ชุมชนเชื่อมโยงอุทยานธรณี
โลกสตูล
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด -ให้ความรู้ กระตุ้นจิตสำนึกให้กับเยาวชน
ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด
-ส่งเสริมหลักจริยธรรมทางศาสนาแก่ผู้
ติดยาเสพติด
-ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดและส่งเสริมให้มีอาชีพ
-จัดระเบียบสถานบริการ ร้านค้า ร้านคา
ราโอเกะ และแหล่งมั่วสุมในพื้นที่
- ความปลอดภัยในชีวิตและ - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทรัพย์สิน
-การจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยประจำ
- ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่บ้าน
- จัดตั้งจุดตรวจประจำชุมชน พร้อม
สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งจุดตรวจ
- ฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้และการใช้
อาวุธแก่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำ
หมู่บ้าน
การสาธารณสุข
- เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์
- ให้ ความรู้ตระหนั กในเรื่องสุข ภาพของ
ประชาชนให้ มากขึ้ น โดยเฉพาะในเรื่อง
โรคไม่ ติ ด ต่ อ เนื่ อ งจากเป็ น สาเหตุ การ
ตายที่สำคัญ
-จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
โดยเฉพาะ กลุ่ม อสม. ให้ สามารถ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

4.60

92

ละงู
ควนกาหลง
มะนัง
ทุ่งหว้า
ควนโดน
เมืองสตูล
ท่าแพ

4.5

90

ละงู
ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน
เมืองสตูล
ทุ่งหว้า
มะนัง

4.20

84

ละงู
ท่าแพ
ควนกาหลง
เมืองสตูล
ควนโดน
ทุ่งหว้า
มะนัง

4.20

84

ท่าแพ
ควนโดน
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
มะนัง
172

ที่

ด้าน

สภาพปัญหา

-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ

-คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

-ไฟส่องสว่างบนท้องถนนไม่
เพียงพอไม่ทั่วถึง
-ไฟฟ้าไม่ครอบคลุม/ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

4

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

- ปัญหาภัยแล้ง
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค/
บริโภคและการเกษตร
- ปัญหาน้ำท่วมขัง

ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไข

ระดับ
ความ
จำเป็น

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ให้เกิดความปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ
-พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความ
รวดเร็วในการป้องกันแก้ไข เมื่อเกิดโรค
อุบัติใหม่ และโรคระบาด
ในพื้นที่
-จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกัน รพ.สต.
โรงพยาบาล เพื่อให้บริการประชาชน
- -ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา
-ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
4.30
เทียบเท่ากับของเอกชน และรัฐที่มี
ชื่อเสียง
-เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการศึกษา
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่
ของการเป็นเยาวชนที่ดี และให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา
--จัดหาครูต่างประเทศ มาสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการศึกษา
-จัดให้มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน
- ซ่อมบำรุงบ้านเรือนให้กับคนจน และ
4.35
ผู้ด้อยโอกาส
- ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
รายได้และลดภาระสังคม
- สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่
-ให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนและที่ 4.35
สาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
-จัดให้มีการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

- จัดหา หรือปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ
4.90
เพื่อใช้กักเก็บน้ำในการอุปโภค/บริโภค
และการเกษตรได้ตลอดปี
- จัดหาแหล่งน้ำในการผลิตประปาให้
เพียงพอ และให้มีการขยายระบบประปา

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

คิดเป็น
ร้อยละ

อำเภอ
เป้าหมาย

86

เมืองสตูล
ท่าแพ
ละงู
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
ทุ่งหว้า

87

ควนโดน
ละงู
ท่าแพ
ควนกาหลง

87

มะนัง
ควนโดน
เมืองสตูล
ท่าแพ
ควนกาหลง
ละงู
ทุ่งหว้า
เมืองสตูล
ทุ่งหว้า
ควนโดน
ควนกาหลง
ละงู

98

173

ที่

ด้าน

สภาพปัญหา

-ปัญหาการจัดการขยะ

-ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม ถูกทำลาย

5

การบริหาร
จัดการ

-การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่
ทั่วถึง

ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไข

ระดับ
ความ
จำเป็น

ให้ทั่วถึง
- พัฒนาระบบชลประทานและขยายเขต
ระบบประปาให้ทั่วถึง
- ขุดสระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะ
บ่อน้ำตื้น- สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ใน
ฤดูแล้ง
- ร่วมกันสร้างจิตสำนึก โดยการไม่ทิ้ง
ขยะในคูคลอง และแหล่งน้ำที่ขัดขวาง
ระบบระบายน้ำ
- - ขุดลอกคูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
และปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
- การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
-ต้องการให้มีการจัดระบบการกำจัดขยะ 4.30
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
-ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ คัดแยก
ขยะในครัวเรือน อย่างถูกวิธี
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติแทนวัสดุ หรือภาชนะที่ย่อย
สลายยากในการบรรจุอาหาร
-รณรงค์การห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำ
คลอง และร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมการสร้างวินัยในการ
ทิ้งขยะ
--ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
4.30
ตัดไม้
ทำลายป่า
-รณรงค์สร้างจิตสำนึก และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญของป่า
- ส่งเสริม อนุรักษ์ เพิ่มจำนวนป่าไม้ใน
พื้นที่
-ป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลาย
ป่า
-รณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
- การจัดทำปะการังเทียม
-ติดตั้งระบบกระจายเสียง หอกระจาย
4.10
เสียงภายในชุมชน
-จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารหลายช่องทาง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

คิดเป็น
ร้อยละ

อำเภอ
เป้าหมาย
มะนัง
ท่าแพ

86

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ละงู
ท่าแพ
มะนัง
ทุ่งหว้า

86

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทุ่งหว้า
ละงู
มะนัง
ท่าแพ

82

ควนโดน
เมืองสตูล
มะนัง
ท่าแพ
174

ด้าน

สภาพปัญหา

คิดเป็น
ร้อยละ

อำเภอ
เป้าหมาย

-การออกให้บริการประชาชนในพื้นที่
-ติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมในพื้นที่

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหา/ความต้องการของประชนชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
ภาพที่ 1.53 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ

ระดับความจาเป็น

ที่

ระดับ
ความ
จำเป็น

ความต้องการ/
แนวทางการแก้ไข

5
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4

ปัญหาราคา ประชาชน ไม่มีศูนย์กลาง เส้นทางการ การท่องเที่ยว
สินค้าเกษตร กลุ่มอาชีพขาด ในการซื้อขาย คมนาคมไม่
ตกต่า ต้นทุน ความรู้ ทักษะ ผลผลิตทาง สะดวกต่อการ
การผลิตสูง แหล่งเงินทุน การเกษตร สัญจรและการ
และเครื่องมือ
ขนส่ง
ในการ…
ระดับความจาเป็น
4.8
4.35
5
4.8
4.6

ภาพที่ 1.54 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ภาพที่ 1.55 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาพที่ 1.56 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปภาพรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
- น้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
สตูล -ระบบการคมนาคมไม่เชื่อมต่อการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว /ไฟ
ในช่วงฤดูแล้ง

ส่องสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ
- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุนการผลิตสูง
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม
-ปัญหาการจัดการขยะ
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด
-การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

-ระบบการคมนาคมไม่เชื่อมต่อการเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว /ไฟส่องสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ
-ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุนการ
ผลิตสูง /ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของประชาชน
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด
-ปัญหาการจัดการขยะ

-ระบบการคมนาคมไม่เชื่อมต่อการเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว /ไฟส่องสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ
-ศูนย์บริการรองรับนักเที่ยวไม่เพียงพอ แหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน ต้องมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุน
การผลิตสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบ

อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง

- น้ำเพื่อการอุปโ คและเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
-ระบบการคมนาคมไม่เชื่อมต่อการเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว /ไฟส่องสว่างบนท้อง นนไม่
เพียงพอ
-การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่176
งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด

- ล ลิตทางการเกษตรคุณ าพต่ำและต้นทุน
การ ลิตสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่ง ล
กระทบต่อรายได้ของประชาชน
-การคมนาคมไม่สะดวก/ไฟส่องสว่างบนท้อง
นนไม่เพียงพอ
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- น้ำเพื่อการอุปโ คและเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
-การพัฒนาคุณ าพชีวิตและสวัสดิการ สู้ ูงอายุ
พู้ ิการ ู้ด้อยโอกาส
-ปัญหาการจัดการขยะ
-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

สัมพันธ์ยงั ไม่ท่วั ถึง

- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุน
การผลิตสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผล
กระทบต่อรายได้ของประชาชน
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ด้านการประกอบอาชีพชาวประมงประสบ
ปัญหารเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ IUU
- น้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- น้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
-ประปาไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนเ
-ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ/ขาดเอกสาร
สิทธิ์

- ล ลิตทางการเกษตรคุณ าพต่ำและต้นทุน
การ ลิตสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่ง ล
กระทบต่อรายได้ของประชาชน
-ไม่มีศูนย์กลางในการซื้อขาย ล ลิตทาง
การเกษตร
-การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
- น้ำเพื่อการอุปโ คและเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
-การคมนาคมไม่สะดวก/ไฟส่องสว่างบนท้อง
นนไม่เพียงพอ
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของ
ตนเอง ,ขาดเอกสารสิทธิ์
-การพัฒนาคุณ าพชีวิตและสวัสดิการ ู้สูงอายุ
ู้พิการ ู้ด้อยโอกาส

1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2563
ในปี 2559-2563 พบว่างบประมาณของส่ วนราชการในจัง หวั ดเป็นงบ Function
มากที่ สุด คิดเป็นร้อ ยละ 83.96 รองลงมาคืองบประมาณตามแผนพั ฒ นาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.34
งบองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น (องค์การบริห ารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์ก ารบริหารส่วนตำบล) คิดเป็น
ร้อยละ 5.24 และงบประมาณกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.55 ทั้งนี้ในปี 2563 จังหวัดสตูลได้รับจัดสรร
งบประมาณของส่วนราชการตาม Function เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 2.13) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากรัฐบาลมี นโยบายจัดทำแผนพั ฒ นาตามยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดให้จังหวัดชี้เป้าความ
ต้องการ งบประมาณของส่วนราชการจึงได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น สำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มขึ้น ในการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2563 ได้รับ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเดิมอยู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สำหรับงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ
209.03 เนื่อ งจากรัฐบาลให้ความสำคัญ กั บ การพัฒ นาท้ องถิ่น และหน่วยงานส่วนท้ องถิ่นได้มี ก ารเสนอ
โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปี
อย่างไรก็ ตามงบพั ฒ นาจังหวัดลดลงเนื่องจากได้มี ก ารโอนเพื่ อใช้ ในการบริห ารจัดการ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ /พันธกิ จ/เป้าประสงค์ห ลัก และประเด็น
ยุท ธศาสตร์ของจังหวัดสตูล ทุ ก ภาคส่วนจำเป็นต้องให้ ความร่วมมื อ ในฐานะเป็น หุ้นส่วนทางยุท ธศาสตร์
(Strategic Partnership) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปสู่เป้าหมาย
ตามทิศทางของวิสัยทัศน์จังหวัดสตูลที่ได้กำหนดร่วมกัน
ตารางที่ 1.165 แสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
แหล่งที่มางบประมาณ

ปี
รวมงบฯ ปี 59-63
2559
2560
2561
2562
2563 จำนวนเงิน
เปอร์เซนต์
3,922.02 2,886.96 2,681.26 2,834.79 2,895.19 15,220.22
83.96

งบของส่วนราชการ
(Function)
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
170.71
67.06 219.86 120.15
371.3
949.08
งบจังหวัด
169.39 197.43 238.04 191.72 171.62
968.20
งบกลุ่มจังหวัด
42.9 844.72
21.89
0.54
81.23
991.28
รวม
4,305.02 3,996.17 3,161.05 3,147.20 3,519.34 18,128.78
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสตูล,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล,สำนักงานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563

ภาพที่ 1.57 แผนภูมิแสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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5.24
5.34
0.55

จากผลการพัฒนาจังหวัดสตูล ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2563 ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการในปี 2559-2563 ดังนี้
ตารางที่ 1.166 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2563
งบประมาณ ปี 2559

งบประมาณ ปี 2560

งบประมาณ ปี 2561

งบประมาณ ปี 2562

งบประมาณ ปี 2563
รวม

ยุทธศาสตร์
จำนวนเงิน(ล้าน
บาท)
1.การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
อุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว
การเกษตร และ
การค้าสู่อาเซียนที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
อุทยานธรณีสตูล
แบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุล และ
ยั่งยืน
3. การเสริมสร้าง
ความมั่น คง สังคม
สันติสุข และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน(ล้าน
บาท)

22
239,726,600

1,000,000

จำนวน
โครงการ
8

142,737,335

1

7

13

จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน(ล้าน
บาท)

จำนวน
โครงการ

9

749,079,935

65

1

96,962,300

16

3

198,453,165

44

13

1,044,495,400

125

161,430,000

31,367,100

70,278,900

จำนวนเงิน(ล้าน
บาท)

13

5

7

จำนวน
โครงการ

118,698,600

47,330,800

37,481,565

จำนวนเงิน(ล้าน
บาท)

13

2

12

จำนวน
โครงการ

86,487,400

17,209,900

46,899,200

จำนวนเงิน(ล้าน
บาท)

54,500

9
33,662,500

10,131,000

29
งบประมาณรวม

805,978,200

35

512,385,035

17

439,350,800

31

454,787,900

171,615,500

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กันยายน 2563

ภาพที่ 1.58 กราฟแสดงข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2559-2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การจัดสรรงบประมาณในปี 2559-2563 จำนวน 749,079,935 บาท
ปี 2559 ให้ ความสำคัญ กับการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ย วทางอุทยานธรณี วิทยา เพื่ อให้ทั นต่อการ
ประเมินจาก UNESCO ในปี 2560 เช่น ปรับปรุงภูมิทั ศน์ ป้ายบอกทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยเส้นทางการท่ องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ ยวในเมืองสตูล และการ
ท่ องเที่ ยวนานาชาติ ให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้น เช่น กิ จกรรมมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล
กิจกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติเวิล และการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งทีมกู้ภัยทางน้ำ ทั้งนี้ยังได้
จัดทำโครงการตลาดและประชาสัม พั นธ์ ภายใต้ เคมเปญ “สตู ล.. จั งหวัดเดี ยวเที่ ยวได้ ทั้ งปี ” เพื่ อดึงดู ดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ด้านการเกษตร เน้นการเพิ่มศักยภาพสินค้าทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร
และตลาดการเกษตร เพื่อรองรับสินค้ าเกษตรของเกษตรกรของจังหวัด การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่
การปลูกพืชร่วมสวนยางพารา การถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกอำเภอ ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริ เนื่องจากอาชี พ
ส่ วนใหญ่ ของชาวจั งหวั ดสตู ล มี อ าชี พ เกษตรกร ปลู ก ยางพารา ปาล์ ม น้ ำมั น จั งหวั ดสตู ล มี เนื้ อที่ ทั้ งหมด
1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทำการเกษตร 635,847 ไร่ มี ครั วเรื อนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือ น
ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวตกต่ำทำให้รายได้ของประชาชนลดลง จังหวั ดจึงได้ส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิ จ
พอเพียงตามรอยพระราชดำริ มีการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ขับเคลื่อน
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 30 แห่ง
สามารถสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องบัญชีต้น
กล้าและบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาขนได้อยู่อย่างพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าอาหาร ลดความ
เดือดร้อนของประชาชนในการบริโภคสินค้าราคาแพง สร้างคามมั่นคงทางอาหารภายในจังหวัด ด้านปศุ สัตว์
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับฮาลาล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประชาชนมุสลิมประมาณ 76% และแพะเป็นสัตว์
พื้นเมื องของจังหวัด จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว์/ การผลิตอาหารข้นอัดก้อนและมีงบประมาณไม่สูงมากนัก
เพียง 4.05 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒนาเนื่องจากรายได้ด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนจังหวัดสตูล นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสินค้า OTOP จังหวัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ชุมชนเด่น เช่น ไข่มุก ชาชัก การผลิตสินค้าจากผ้าพื้นเมือง (ปาเต๊ะ) โรตี-ชาชัก ขนมพื้นเมืองเช่นขนมผูกรัก สินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 สามารถสร้างรายได้
จำนวน 640,727,722 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 39,018,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93
ปี 2560 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตาม Positioning ของจังหวัด เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่อำเภอเมือง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอมะนัง ซึ่งเป็นฐาน
รายได้ใหม่ข องจั งหวัดสตู ล โดยการพั ฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้ าสู่ แหล่งท่ องเที่ ยวทางอุท ยาธรณี วิทยา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เส้นทางการค้าชายแดน เชื่ อมโยงกับประเทศอาเซียน และพื้นที่เกษตร
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรองรับจำนวนนักเท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี พัฒนา
สินค้า OTOP เชิงธรณีวิทยา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม เช่น การจัด
งานสตูล จีโอพาร์คฟอสซิ ลเฟสติ วัล งาน"สตู ลอี ดิ้ลฟิ ตรี " โอเพ่ นเฮาส์ เป็นต้น ด้ านการเกษตร เน้ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิ การพัฒนาคุณภาพน้ำยาง ส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ า ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและอายุมากกว่า 25 ปี ทำให้ผล
ผลิตน้ำมันปาล์มต่ำ การจัดระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน จัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP โครงการที่
ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพในชุมชนประมงทะเลพื้นบ้าน
สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ประมง การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86.48 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก
มิติ ให้ความสำคัญกั บการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพื่อการท่ องเที่ยว ปรับ ปรุง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนให้
ได้มาตรฐาน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ อาทิ การแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชิต เป็นต้น
ทั้ง นี้เพื่อรองรับ การประกาศให้อุท ยานธรณีส ตูลเป็นสมาชิก เครือข่ายอุท ยานธรณีโลกของยูเนสโก Satun
UNESCO Global Geopark ก่ อ สร้างพิ พิ ธภัณ ฑ์ ซากดึ กดำบรรพ์ พั ฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร เน้นให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ ส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชน สู่มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล และส่งเสริมการตลาดให้แก่
เกษตรกรทั้ งในพื้ นที่ รวมถึงการค้าชายแดนกั บประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมงโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มชาวบ้าน ส่งเสริมการสร้างอุปสงค์สินค้าประมงและแปร
รูปสินค้าประมง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562 เน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยาน
ธรณีโลก มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางเข้าสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าสู่แ หล่ งท่ อ งเที่ ยวสำคั ญ ของจัง หวัด แหล่ งท่ องเที่ ยวอุท ยานธรณี โลก และแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วชุม ชน
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาสากล การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ รวมทั้ง
การจัดการทรัพ ยากรท่ อ งเที่ ยวของท้ อ งถิ่น และส่ง เสริม กิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวนานาชาติ เช่น กิ จ กรรม
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ วิ่งย้อนร้อนประวัติศาสตร์ตะรุเตา การพัฒนาศักยภาพการผลิต
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมันด้วยการ
เลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้ยืนต้นร่วม ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ปลูก จำปาดะสตูล ซึ่ง เป็น ผลไม้ ที่ ได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่ง บ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ไทย หรื อ GI มี ความ
แตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่น
ปี 2563 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าสู่อาเซียน โดยปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้มีความสะดวกสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการค้าชายแดน
เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาโดยการก่อสร้างซุม้ ประตูเขตข้ามกาลเวลา ก่อสร้ างทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ การพั ฒ นาการท่อ งเที่ยวพหุวัฒ นธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรรมให้เป็นเป็นที่ รู้จัก จาก
นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง อาทิ กิจกรรมงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่านานาชาติ เป็นต้น สำหรับกลุ่ม
จังหวัดสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่ องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มมี าตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่งผลให้ มีจำนวนนักท่ องเที่ ยวมาเยือนจัง หวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่ อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์ก าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็น
อุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทำให้จังหวัดสตูลมีจุดขาย ที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่น สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป สำหรับ
การพัฒนาด้านการเกษตรและการค้าชายแดนตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2563 ได้มีการโอนงบประมาณไปใช้
ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่หน่วยงานได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลักที่สำคัญ
อาทิ ตลาดนำการผลิต การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริ หารจัดการน้ำทั้ งระบบ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่
ผลปรากฎว่ารายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัว เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักของประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 จากปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัด
ตามแผนปี 2561-2565) พบว่าในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 จากปี 2561

ภาพที่ 1.59 กราฟแสดงข้อมูลสถิติรายได้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี 2557-2562
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

การเพิ ่มประสิท ธิภาพการผลิต แปรรูป การบริก าร และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่ม คุณ ค่า
และมูล ค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญ ญา สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนิ นการในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จัง หวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ครอบคลุมทั้งด้าน
พืช ปศุสัตว์ และประมง จำนวน 39 แปลง ประกอบด้วยสินค้าเกษตรรวมจำนวน 11 ชนิด คือ (1) ข้าว
จำนวน 6 แปลง (2) ยางพารา จำนวน 7 แปลง (3) ปาล์ม น้ำมัน จำนวน 13 แปลง (4) ลองกอง
จำนวน ๑ แปลง (5) ทุเ รียน จำนวน 1 แปลง (6) จำปาดะ จำนวน 1 แปลง (7) มะพร้าว จำนวน 4
แปลง (8) แพะ จำนวน ๑ แปลง (9) โค จำนวน ๑ แปลง (10) กุ้งขาวแวนนาไม จำนวน ๑ แปลง (11)
แปลงปลาน้ำจืด (ปลาดุก) จำนวน ๑ แปลง (12) ผึ้งโพรง จำนวน 1 แปลง รวมเกษตรที่เข้ารวมโครงการ
5,524 คน
นอกจากนี้จัง หวัดสตูล ได้ พัฒ นาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 200 ราย พัฒ นา
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เ ป็น Young Smart Farmer จำนวน 35 ราย ปี 2560-2562 เกษตรกรเข้า ร่ว ม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,259 ราย
กรมทรัพ ย์สินทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ป ระกาศให้ “จำปาดะ”สตูล เป็นสิ่ง บ่ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่ง เสริม การใช้สิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือใน
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพกระบวนการผลิต และ
แหล่ง ที ่ม าของสิน ค้า รวมทั ้ง เป็น การยกระดับ สินค้า ชุม ชนให้เ ข้ม แข็ง มีค วามสามารถในการแข่ง ขัน มี
ศักยภาพที่จ ะผลักดันให้สินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จัก ในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน
อย่างยั่งยืน
ภาพที่ 1.60 แผนภูมิแสดงแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดสตูล ปี 2556-2561
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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สำหรับ ตัวชี้วัด ร้อ ยละที่เพิ่ม ขึ้นของมูล ค่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ส ำคัญ เพิ่ม ขึ้นร้อยละ
0.5 ต่อปี ไม่สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP ภาคเกษตร ปี 2561
ลดลงจาก ปี 2560 ร้อยละ 8.53 จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ ปี 2556 -2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตรมีลัก ษณะเพิ ่ม ลดสลับ กัน และในปี 2560-2561 มีแนวโน้ม ลดลง ทั ้ง นี้เนื่องจากภาวะผัน ผวน
เศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติในแต่ละปี
ผลการสนับ สนุน และพัฒ นาสิน ค้า หนึ่ง ตำบลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ (OTOP) เพื่อ ส่ง เสริม และ
สนับ สนุนให้ชุม ชนมีก ารพัฒ นาทักษะ ส่งเสริม ให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ ชุม ชน รวมถึง การ
ส่ง เสริม เศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความมั่น คง โดยมูล ค่าการจำหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชนและท้อ งถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (๑,๐๕๗ ลบ.)จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยปี
2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2561 โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพิ่ม ขึ้นคิดเป็นร้ อยละ
23.9 สำหรับ ผลิตภัณฑ์เด่นระดับ จัง หวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ ปี 2562 ได้แก่
1) แยมเมล่อน อำเภอทุ่งหว้า 2) กาแฟพื้นเมือง อำเภอเมือง 3) เครื่องประดับมุก อำเภอท่าแพ 4) เต่า
กะลามะพร้าว อำเภอละงู 5) น้ำมันไพล อำเภอควนโดน
ภาพที่ 1.61 แผนภูมิแสดงมูลค่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล
ปี 2557-2562

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนกรกฎาคม 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ตัวชี้วัด ร้อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้นของมู ล ค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล เป้าหมาย ปี 2562
จำนวน 476 ล้านบาท จากข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดนพบว่า ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 มูลค่าการค้าชายแดน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 83.11
ภาพที่ 1.62 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล ปี 2555 – 2562

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

ปัจจัยความสำเร็จ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีการค้นพบซากดึกดำ
บรรพ์สัตว์ทะเลอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีความโดดเด่นทางธรณี วิทยา ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีเรื่องราว
ที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบนบกและในทะเล และสวยงาม
ดังคำขวัญของจังหวัดที่ ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” เป็นเมื องที่ น่าอยู่ ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
มากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
ในทุกมิติ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสินค้า OTOP จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP กับหน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
,งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่า
การจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มี เป้าหมายในปี
2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2561 โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.9
ปัญหาอุปสรรค
อุปสรรคในการพั ฒนาด้านการท่องเที่ ยว เช่น ระบบขนส่งสาธารณะไม่ เชื่อมโยงแหล่งท่ องเที่ยว
ที่พักและร้านอาหารบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวปริมาณมาก ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และมี
ความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
การเกษตรของจังหวัดส่วนใหญ่ เป็นเกษตรแบบครัวเรือน ไม่ เน้นการค้าขาย ไม่ มี ศูนย์จำหน่าย
สินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และไม่มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ และเอกชน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือการนำนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีส ตูล
แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน
ในปี 2559-2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 96,962,300 บาท
ปี 2559 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณด้ านการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
งบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะและมูลสัตว์) ทั้งนี้
โครงการที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงมีจำนวนน้อย
ปี 2560 ได้รับ จัดสรรงบประมาณ 17.2 ล้านบาท ในการฟื้นฟูชาวประมงทะเลชายฝั่ง พื้นบ้าน
หลังจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างชนิด
พันธุ์สัตว์น้ำและผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ส่งผลให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีแหล่งอาศัย
อยู่บ ริเ วณที่ วางโพงพางลดน้อ ยลง โครงการดัง กล่าวเป็ นการบริห ารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อ ให้
ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสถานที่ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีสตูล
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 47.33 ล้านบาท ซึ่งเน้นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำตามแนวทางพระราชดำริ โครงการชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับมือภัยพิบัติ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ในเขตอุทยานธรณีสตูล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เมืองอุทยานธรณีโลก
ปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31.36 ล้านบาท เน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในเขต
อุท ยานธรณีส ตูล การขุดลอกฝายน้ำล้น การสร้างคูระบายน้ำ และการส่งเสริม การใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์
เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 54,500 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ให้เป็นไปตามมาตรการและเกณฑ์การประเมินของ UNESCO โดย
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
บรรลุเป้าประสงค์
จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน จังหวัดสตูลได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลดขยะได้โดยการคัดแยก และนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่ ตาม
หลั ก การณ์ ข อง 3RS ส่ ง เสริ ม การใช้ วั ส ดุ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals) ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี และเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒ นาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กาหนด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล 7 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสตูล ยกระดับสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี
2562 เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอด
เยี่ยมระดับ ประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้มีการรณรงค์
ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ทำความสะอาดชายหาด
ท่องเที่ยว จำนวน 10 ชายหาด และรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 2 ครั้ง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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สามารถวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจำนวนชุมชนที่มีส่วนร่ วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูล ค่าเป้าหมาย ปี 2562 จำนวน
27 แหล่ง สามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดเนื่องจากปี 2562 มีจำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเทศ 29 แหล่ง ร้อ ยละการเพิ่ มขึ้นของแหล่ง น้ำขนาดเล็ก เพื่อการอุป โภค,บริโภคและพื้นที่ เกษตรกรรม
ค่าเป้าหมายเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี โดยปี 2562 มีแหล่งน้ำเพิ่ม 8 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 6.7 จากจำนวน
127 แหล่ง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายด้านสาธารณภัยจากทั้งหมด ๒80หมู่บ้าน ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.5 ในปี 2562 ตามเป้าหมายจะต้องมีเครือข่าย 20 หมู่บ้าน ตัวชี้วัดบรรลุผ ลสำเร็จเนื่องจากมีจำนวนที่
เป็นเครือข่าย 37 หมู่บ้าน ตัวชี้วัดร้อยละการลดลงของการชดเชยค่าความเสียหายจากภัยพิบัติโดยคิดจากปีที่
ผ่านมา เกณฑ์เป้าหมายลดลงร้อยละ 0.5 ปี ปี 2562 ชดเชยค่าความเสียหาย 929,362.00 บาท ลดลง
จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 30.33 สามารถดำเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูก
เพิ่มสะสม ต่อปี (ไร่) ปี 2562 เกณฑ์เป้าหมาย 125 ไร่ สามารถดำเนินการได้ 81 ไร่ ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5
ต่อปี เป้าหมายในปี 2562 ๖๐๒,๓๐๕ ตัน สามารถดำเนินการได้ 32,238.83 ตัน ดำเนินการไม่บ รรลุ
ตัวชี้วัด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนระบบการคำนวณการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ
จากการประมาณเป็นการคำนวณจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร โดยในปี 2565 จังหวัดกำหนด
เป้าหมายร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 80
ปริมาณ 67,319.94 ตัน
ปัจจัยความสำเร็จ
ผลจากความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และประชาชน
ปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ปัญหาขยะ
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือเกาะหลีเป๊ะ ต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปี 2559-2563 มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 174,453,165 บาท
ปี 2559 เน้นการเสริม สร้างภูมิ คุ้ม กั นในการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติดซึ่ง ต่อเนื่องจากปี
2558โดยจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา จำนวน 34 สถาบั น รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบคลุม 279 หมู่บ้าน ดำเนิน
โครงการ To Be Number One ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่
ผ่านการบำบัดยาเสพติดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนสตูล -มาเลเซีย โครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้ง
ฟื้นฟูผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 29,481,565 บาท เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองทีน่ ่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ จัตตั้งศูนย์ผ ลิตยา
สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

187

การบำบัดยาเสพติด ดำเนินโครงการ To Be NumberOne ในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการส่งเสริมผู้นำศาสนา/
ชุมชน สร้างกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างความสัมพั นธ์ในครอบครัวกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกมากขึ้น
ปี 2561 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
111.24 เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพั ฒนาชาติ 20 ปี เน้นด้านการเชิด
ชูส ถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ เพื่ อ สร้างความรัก สามั ค คีป รองดอง เสริม สร้างการน้อ มนำแนว
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 6 แห่ง ขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพ
จำนว 2,390 ครัวเรือน การป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด 279 หมู่บ้าน ส่งเสริม
พื้นที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่ อ สุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรัก ษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน ส่งเสริมสร้างคุณธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมรากฐานสตูล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมของบุคลากร
และแรงงานเพื่ออนาคจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน
ปี 2562 การยกระดับ คุณ ภาพชีวิต เสริม สร้างความมั่ นคงและสังคมสันติสุข จังหวัดสตูล เพื่อให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบันที่ 12
วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสตูล
จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 33.66 ล้านบาท เน้นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยพัฒ นาโครงการสวนปาล์ม ร.9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อ สร้าง
ความรักสามัคคีปรองดองในจังหวัด การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่งเสริมพื้นที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และพัฒนาชุมชนเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปี 2563 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวัด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
10,131,000 บาท เน้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
บรรลุเป้าประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุ ข จังหวัดสตูลได้ขับเคลื่อน
ศูนย์ปรองดองสมนานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จำนวน 7,506 ครั้ง โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 808,656 คน สถิติผู้ล งทะเบียนจิ ตอาสา
จังหวัดสตูล มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28,429 คน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์” 294 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 42,025 คน นอกจากนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัด
สตูล เน้น ด้านจัดหาและพั ฒ นาแหล่ งน้ ำ ด้ านสิ่ง แวดล้ อม ด้านส่ งเสริม อาชีพ ด้านสวัส ดิก าร/การศึ ก ษา
ด้านคมนาคม/การสื่อสาร จำนวน 21 โครงการ การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการดูแลเยียวยา
อย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตั้งแต่ปี 255 7-2562
ประชาชนมีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 2,100 เรื่อง ได้รับการ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 1,969 เรื่อง ร้อยละ 93.76 การบริหารจัดการภาครัฐในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูลได้คะแนน ร้อยละ 87.77 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A การ
แก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อาศัยอยู่และทำกินในที่ดินว่างเปล่าและไม่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐจำนวน 304
แปลง 267 ราย เนื้อที่ 1,250 ไร่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช.จังหวัด อนุมัติให้ดำเนินการจัดที่ดิน
79 แปลง (68 ราย) เนื้อที่ 282 – 0 -90 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 16 ชุมชน เนื้อที่ 187 – 0 -24 ไร่
จำนวน 895 แปลง การขับเคลื่อ นการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดสตูล มีผู้สมั คร
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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8,051 ราย ร้อยละการดำเนินการ 144.28% เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ มีการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
สตูล สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคี อนุรักษ์วิถีและคุณค่าเมืองเก่า สืบสานเรื่องราวพหุวัฒนธรรม พัฒนาและก้าว
นำสู่เมื องน่าอยู่อย่างยืน ด้วยความร่วมมื อ จากจิตอาสาและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ประกาศให้ จัง หวัดสตูล เป็นพื้ นที่ น วัตกรรมการศึก ษา มี ส ถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่ ม
สถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150
แห่ง สำหรับด้านสาธารณสุขมีการบริการจัดการในการป้องกันและแก้ ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทำให้จังหวัดสตูลไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยันในพื้นที่ และการแก้ไขปัญ หายาเสพติดเพื่อให้จำนวนชุมชน/
หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ส่งผลทำให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ มีความปรองดองสมานฉันท์
และมีสันติสุขภายใต้สังคงพหุวัฒนธรรม กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ เด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
ได้รับ โอกาสการดูแลเยียวยาอย่างเสมอภาค เท่ าเที ยมและต่อเนื่องจนมี คุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะ 20 ปี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุท ธศาสตร์ ตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนโรงพยาบาลที่ ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) เกณฑ์ตามเป้าหมาย ปี 2562 ร้อยละ 85 สามารถดำเนินการบรรลุผล
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 85 โดยมี จำนวน โรงพยาบาลที่ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 6 แห่งจาก
ทั้ง หมด 7 แห่ง ตัวชี้วัดร้อ ยละของผู้เข้าสู่ความคุ้ม ครองภายใต้ก ฎหมายประกั นสัง คม ต่อกำลังแรงงาน
ทั้งหมด เกณฑ์ตามเป้าหมาย ปี 2563 ร้อยละ 21 สามารดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 26.11
ตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ เป้าหมาย ๐.๒๙๖ บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโดยในปี 2562
มีค่าสัมประสิทธิ์ฯ 0.291 ตัวชี้วัดร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖/ม. ๓ เพิ่มขึ้น เกณฑ์ตามเป้าหมาย
ปี 2562 ร้อยละ 5 ปี 2562 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖ มีค่า 35.46 คะแนน ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อย
ละ 12.35 ระดับ ม.3 มีค่า 34.61 ลดลงจากปีก่อนหน้า 4.18 ไม่สามารดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
เนื่องจาก ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการด้านศึกษาในพื้นที่ ตัวชี้วัดร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่าน
เกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์เป้ าหมาย 7 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 สามารถดำเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดอัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์สิน เกณฑ์
เป้าหมายลดลงร้อ ยละ ๕๖.๖๖ โดยในปี 2562 เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 11.76 เนื่องจากปัจ จุบันมี ปัญ หาด้าน
เศรษฐกิจ สังคมเพิ่มมากขึ้นทำให้เป้าหมายในการลดปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวไม่ สามารถดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายตั วชี้วัด ตัวชี้วัด ร้อ ยละการจัดการรายกรณี ส ำเร็จ (Case Management ) ด้ านความรุนแรงใน
ครอบครัว ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 สามารถดำเนินการบรรลุผลสำร็จตามตัวชี้วัด และตัวชี้วัดร้อยละของ
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด เป้าหมายปี 2562 ร้อยละ
48 พบว่าบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ 165 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 55.18 ทั้งนี้จังหวัดจังหวัด
To BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3 ซึ่ งเป็นลำดับที่ 2ของประเทศ มี
จำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2562 เพิ่ม ขึ้นเป็นจำนวน 79,625 คน จากเดิม ปี 2561
จำนวน 77,580 คน มีจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 247 ชมรม จาก
เดิม ปี 2561 จำนวน 382 ชมรม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกัน
แก้ไข โดยความร่วมมือร่วมพลังจากภาครัฐและเอกชน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในพื้นที่ กระตุ้น
และปลุกจิตสำนึกของปวงชนในจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพ
ติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของ
แผ่นดินที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
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ความสำเร็จ ด้านการเสริม สร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับ คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง อาศัยความร่วมมื อจากทุก ภาคส่วน ทั้งหมู่ บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาอุปสรรค
การเสริม สร้างความมั่ นคงและสัง คมสันติสุข ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสวัส ดิก ารสัง คม
อย่างทั่ วถึง มี ความท้ าทายด้วยการเพิ่ ม ขึ้นของประชากร โครงสร้างประชาการที่ เริ่ม เข้าสู่สังคมผู้สูง อายุ
ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหากลุ่มคนเปราะบางปัญหาเด็กและเยาวชน ความเสื่อมของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมดิจิทั ล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระแสสังคม ส่งผลต่อพฤกติ
กรรมของคนในสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ และรวดเร็วจึงเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก
2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิจภาพรวม โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ปี 2561 ขึ้นอยู่กับ
สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง เป็ น หลั ก โดยมี สัด ส่ วนร้อ ยละ 36.7 สาขาการผลิ ต ที่ มี
ความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 10.0 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 40.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สตูล (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) ปี 2561 มี มูลค่าเท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็น ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และ
มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ จังหวัดสตูล หดตัว
ร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 107,505 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้
และลำดับที่ 39 ของประเทศ โดยมีมูลค่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 5,827 บาท
ภาพที่ 1.63 กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี 2556 – 2561

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กันยายน 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในปี 2562 มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบปีก่อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้าน
อุปทานและอุปสงค์ โดยด้านอุปทาน ขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคบริการหดตัว
และ ด้านอุปสงค์ หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ขณะที่การ
ใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัว สำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อขยายตัว อยู่ที่ร้อยละ 1.4”
ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางทะลและมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่ สวยงาม จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้จังหวัดสตูลมีโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และการกระจายรายได้ไปสู่ทอ้ งถิ่นและ
ประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจของจังหวัด
สตู ล คื อ ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากจั ง หวัด สตู ล ยัง คงมี อั ตราการขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อยๆ จากจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2562 มีจำนวนผู้มาเยือนรวม 1,549,880คน มีรายได้
รวม 9,238.42 ล้านบาท จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 107,505 บาท เป็นลำดับที่ 8 ของ
ภาคใต้ และลำดับที่ 39 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5
ในปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 25592561 จังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็น
หลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.7 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขาย
ปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 10.0 และสาขาอื่น ๆ
ร้อยละ 40.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) ปี 2561 มี
มูลค่าเท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็น ร้อยละ
2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับ
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่าน
มา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 107,505 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน เป็นลำดับ ที่ 8 ของภาคใต้และลำดับ ที่ 39 ของประเทศ โดยมีมู ล ค่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณ 5,827 บาท
ภาพที่ 1.64 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2561 แยกภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริก าร ซึ่ง ในปี 2561 มี สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิ จดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 52.7
ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.7 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.6 โดยมูลค่าการผลิต
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2561 มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วน
ของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่ม มีการขยายตัวของธุรกิจด้าน การค้าส่ง ค้าปลีก
การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
ภาพที่ 1.65 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561 รายสาขา

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ กันยายน 2563
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2561 หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่
หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ ผ่านมา เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก
รวมทั้งการขนส่งที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้า
(2) ภาคการเกษตร การพัฒ นาด้า นการเกษตรที ่ผ ่า นมาผลสัม ฤทธิ ์ไ ม่ไ ด้
ประสิท ธิภ าพเท่าที ่ควร ผลผลิตและรายได้จ ากการเกษตรลดต่ำลง จากข้อมูล พบว่าตั้ง แต่ ปี 2556 2559 มูล ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่ม ลดสลับกัน และในปี 2560-2561 มีแนวโน้ม
ลดลง ทั้งนี้เนื่อ งจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และธรรมชาติในแต่ละปี ทำให้ผลผลิต คุ ณภาพของสินค้าและราคาสินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง
แต่จากข้อมูลมูลค่าพืชเศรษฐกิจหลักคือยางพารา ปี 2562 มีมูลค่าการจำหน่ายแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ตารางที่ 1.167 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2560-2562
ปีการ
ผลิต
2560
256๑
2562

ยางพารา
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
428,110
566,943
566,382

ร้อยละ
+32.43
-00.10

พื้นที่ให้ผล
ร้อยละ ผลผลิต (ตัน)
(ไร่)
356,697
88,047
386,445 +8.34
97,605
433,865 +12.27
111,612

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่/ปี)
247
253
257

ราคาเฉลี่ย
43.19
39.71
39.27

มูลค่า
(ล้านบาท)
3,8๐๒.๗๕
3,875.89
4,383.00

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสตูล รองจากยางพารา โดยมี
พื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ในปี 25๖2 มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 128,075 ไร่ ตั้งแต่ปี 256025๖2 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงเสริมจากภาวะราคายางพาราตกต่ำ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น มีมูลค่าการจำหน่ายแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นเช่นกัน
ตารางที่ 1.168 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2560– 2562
ปีการผลิต
2560
256๑
2562

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
109,421
115,775
128,075

ร้อยละ
+5.81
+10.62

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
104,822
108,266
117,563

ปาล์มน้ำมัน
ผลผลิต
ร้อยละ
(ตัน)
265,849
+3.29
276,557
+8.59
300,914

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.ไร่/ปี)
2,536
2,554
2,560

ราคา
เฉลี่ย
3.75
2.81
3.04

มูลค่า
(ล้านบาท)
966.93
777.13
778.24

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เ กษตรกรในจังหวัดสตูล ยัง คงขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้
ทางการเกษตร รายได้ใ นแต่ ล ะปีม ีค วามผัน ผวน ส่ว นใหญ่แ บบเกษตรกรในลัก ษณะแบบพอเพีย ง
ไม่กระตือรือร้นหรือแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูลยังคงเป็นอัตลักษณ์ในความ
พอเพียง ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตามเกณฑ์ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในช่วง 5
ปี ที ่ผ่านมา แต่จ ากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้ง แต่ป ลายปี 2562 –
ปัจ จุบัน เกษตรมีก ารปรับ ตัวในการตลาดออนไลน์ม ากขึ้น ประกอบการรัฐบาลมี นโยบายได้มีก ารจัดตั้ง ”
ศูน ย์เ ทคโนโลยีเ กษตรและนวัต กรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” การขับ เคลื่อ น
นโยบายหลัก ที ่ส ำคัญ อาทิ ตลาดนำการผลิต การส่ง เสริม เกษตรกรรมยั่ง ยืน การลดต้น ทุน การผลิต
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การพัฒนาฐานข้อ มูลด้านการเกษตร
(Big data) และศูน ย์เ รีย นรู้ก ารเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต สิน ค้าเกษตร รวมทั ้ง การขับ เคลื่อ นเกษตร
สมัยใหม่จะส่งผลให้ภาคเกษตรในภาพรวมดีขึ้น
(3) ภาคอุตสาหกรรม แปรผันสอดคล้องกับ ภาคเกษตรเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร
(4) ภาคการท่องเที่ย ว การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่ผ่านมาดำเนิน
มาอย่างถูกทิศทางในการวางตำแหน่งการเป็นการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เนื่องจากจังหวัดสตูล
มีศักยภาพด้านแหล่งท่อ งเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจำนวนมากค รอบคลุม
ร้อ ยละ 40 ของจัง หวัด ครอบคลุม พื ้น ที ่ 4 อำเภอ ได้แ ก่ ทุ ่ง หว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง (ในเขต
อุท ยานแห่ง ชาติต ะรุเ ตา) มีแ หล่ง สำคัญ ทั ้ง หมด 28 แหล่ง เมื ่อ วัน ที ่ 17 เมษายน 2561 ที ่ผ ่า นมา
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ ประกาศให้อุท ยานธรณี
สตูล ซึ่งเป็นอุท ยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุท ยานธรณีโลก Satun UNESCO
Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่ง ที่
๕ ของอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง ที่จ ะสามารถดึง ดูดนักท่องเที่ยว นักธรณีวิ ทยา เพิ่มโอกาสในการสร้าง
งาน การลงทุน ทำธุรกิจ ของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณี ทำให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่ง ผลต่อคุณ ภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เป็นแหล่ง เรีย นรู้ของเยาวชน นัก เรียน นัก ศึก ษา เป็นแหล่ง ศึก ษาวิจ ัยของ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถดึงดูดนัก ท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิท ยา นำรายได้สู่
ชุม ชนท้อ งถิ่น และประเทศ ก่อ ให้เ กิด การสร้า งความตระหนัก ในการอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรอย่า งยั่ง ยืน
จากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้ง แต่ป ลายปี 2562 – ปัจจุบัน ด้านการ
ท่อ งเที ่ย วส่ง ผลกระทบอย่า งรุน แรง ต้อ งมีก ารปรับ ตัว ในด้า นเป้า หมายของนัก ท่อ งเที ่ย วในประเทศ
ให้มากขึ้น วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ความสะอาด
เป็นสำคัญ
ภาพที่ 1.66 กราฟแสดงข้อมูล GPP ด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ปี 2556-2561

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กันยายน 2563

(5) ภาคการค้า มูล ค่า เศรษฐกิจ สาขาค้า ส่ง ค้า ปลีก คิด เป็น ร้อ ยละ 12.42
ของมูล ค่าผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมจัง หวัด ทั้ง นี้ในช่ว ง 4 ปี ที ่ผ ่านมา (ปี 2556-2561) มีตัวเลขอัต ราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การนำเข้า -ส่งออก ปัจจุบันเป็นสินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น
อาทิ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมันปาล์ม สำหรับสินค้าส่งออกที่มีปริมาณลดลง
สินค้าวัส ดุก่อ สร้าง อาทิ อิฐดินเผา ยังมีก ารส่ง ออกไปมาเลเซีย และสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มี
ปริมาณลดลงมากจากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูง
2) ด้านสังคม
จังหวัด สตูล ในภาพรวมยัง คงเป็น เมื องที่ ส งบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ประชาชนจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่าในอดีตจาก
ความเป็น เมือ งที ่เ จริญ เติบ โตและมีส าธารณู ป โภคสิ่ง อำนวยความสะดวกมากขึ้น คุณ ภาพชีวิต ที ่ดีขึ้น
ภาพรวมของปัญหาด้านสังคมมี ส าเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาทิการเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การ
เพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขันกันในด้านต่างๆ ปัญ หาจาก
โรคอุบัติใหม่จนเกิดความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มีสติ
ของคนในสังคมมีน้อ ยลง จึงทำให้ห ลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญ หาต่างๆ ตนเอง
กำลัง เผชิญ อยู่ เป็นต้น จัง หวัดจึง ควรพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ทั้งด้านการศึก ษาแก่ส ม าชิก ใน
สัง คมเพื่ อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญ หาต่าง ๆ ให้ม ากขึ้น ส่ง เสริม อาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ ปลูก ฝัง
และพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(1) โครงสร้า งประชากรของจังหวั ดสตูล ในปั จจุบั น มี กลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง และ
ประชากรผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ
(2) ด้านแรงงาน สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในปี 2558-2562 มีสัดส่วนผู้
อยู่ในกำลังแรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 53.59 โดยเป็นผู้มีงานทำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.89
ของกำลังแรงงาน ผู้มี งานทำในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกำลังแรงงานที่มีงานทำในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2562
พบว่าอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ 7.07 เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ ปี 2561 (ค่าเฉลี่ย
ปี 2561 มีร้อยละ 50.76) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยปี 2561 (ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีร้อยละ 49.24) อัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.71 เพิ่ มขึ้นจากปี
2561 คิดเป็นร้อยละ 11.76 (ปี 2560 อัตราการว่างงาน 1.53) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานใน
ภาพรวม ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มี ก ารปรับ ตัวหรือลงทุ นเพิ่ม ขึ้นไม่ ม ากนัก และขณะเดียวกั น
สถานศึกษาต่างๆ ก็มีผู้จบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี
(3) ด้ า นการศึ ก ษา มี จ ำนวนนั ก เรี ย น สพป.ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2556 -2562
ผลสัม ฤทธิ์ท างการศึก ษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับ ประเทศ จึงต้องมี การจัดทำ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงขึ้น ทั้ งด้านพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น จุดเด่นทางการศึกษาของจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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สตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มี สถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง
(4) ด้านการสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล
ในภาพรวม พบว่า แพทย์ 1: ๔,๑๙๓ , ทันตแพทย์ 1: ๘,๖๑๒ ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด ในขณะที่เภสัชกร
และพยาบาลอั ตราส่วนใกล้เ คียงกั บ เกณฑ์ ที่ ก ำหนด มี โรงพยาบาลที่ ผ่านการรับ รองคุณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA จำนวน ๖ แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ อัตราป่วยของผู้ป่วย
นอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบหายใจ 47,932.10 โรคระบบไหลเวียนเลือด 44,582.11 และ โรค
ระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 44,532.21 ต่อแสนประชากร สาเหตุการณ์เสียชีวิตที่สำคัญของผูป้ ่วย
จังหวัดสตูล 3 ลำดับแรก ได้แก่ วัยชรา ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) หัวใจล้ม เหลว ซึ่งโรคไม่
ติดต่อเหล่านี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกิ นอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่
การขาดการออกกำลังกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ และความเครียด เป็นต้น จึงต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชานลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนสำหรับโรคดังกล่าวให้เพียงพอรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้น
(5) ด้านความยากจนพบว่าสัดส่วนคนยากจนของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มชึ้นทุกปี ในปี 2561
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.56 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 9.85 หนี้สินต่อครัวเรือนค่ อนข้างสูงอยู่ที่
344,914 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่มีหนี้สิน 353,210 บาทต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง ร้อยละ 0.38 ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ค วามไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง
5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.28-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงมากกว่าจังหวัดในกลุ่ม
จังหวั ดอันดามั นคือ จังหวัดตรัง พั งงา และภูเก็ต และมี ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงน้อยกว่าประเทศ
(0.34) จังหวัดต้องพัฒนาในพื้นที่รอบนอกของจังหวัดเพื่อการกระจายรายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชาชน
(6) รายได้รายจ่า ยและหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2562 ครัวเรือนของจัง หวัดสตูล มีรายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ นๆ ละ 22,254 บาทส่ว นใหญ่เ ป็น รายได้จ ากการทำงาน (ร้อยละ 69.3) ครัวเรือนของ
จังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมี จำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน
ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อ ใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุป โภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/
ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุร กิจจะสูง
กว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อ การอุป โภคบริโภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เ กี่ยวกับ การอุป โภคบริโ ภค
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (ร้อยละ 3.85)
จาก 19,336 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
(7) กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจำนวนคดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมการรับแจ้งในคดีกลุ่ม "คดี
เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ" ลดลง คดีกลุ่ม คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น คดีกลุ่มความผิด
พิเศษ ภาพรวมมี การรับ แจ้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในคดีเกี่ยวกั บ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพิ่มขึ้น 36 คดี และ พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ เพิ่มขึ้น 24 คดี และคดีกลุ่ม 4 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายภาพรวมการจับกุม มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
คดียาเสพติด สามารถจับกุมเพิ่มขึ้น 425 ราย แต่คดีเกี่ยวกับการพนันมีการจับกุมลดลง 83 ราย จังหวัดจึงมี
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มาตรการการขับ เคลื่อ นงานป้อ งกั นปราบปรามอาชญากรรม อาทิ เน้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพงานป้องกั น
อาชญากรรมเชิ ง รุ ก มี ก ารนำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ ในการป้ อ งกั น อาชญากรรม เช่ น ระบบ CCTV,
การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริมการปฏิบัติของศูนย์วิท ยุและเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจ เป็นต้น
การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ประสานความร่วมมือภาคประชาชน
(งานชุมชนสัมพั นธ์) ร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพืชกระท่อมและกัญชา สถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดปี 2557-2558 มีแนวโน้ม
ลดลง และเพิ่มขึ้นในปี 2559 -2562 กลุ่มเยาวชนยังคงเสี่ยงต่อภัยยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ มีมากขึ้น ทั้ ง
กล้อง CCTV เทคโนโลยี ช่องทางสื่อสารเครือข่ายข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้การดำเนินการจับกุมต้องหา
คดียาเสพติดเพิ่ ม มากขึ้น หากไม่ เร่ง ปราบปรามจะเกิ ดการแพร่ร ะบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
พฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน ทั้งนี้จังหวัดได้มีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัด
และฟื้นฟู ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญาเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา โครงการ To be Number one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(8) การเข้า ถึง บริก ารสาธารณะ และข่า วสารเทคโนโลยี ค รัวเรือ นที ่เ ข้า ถึง ไฟฟ้า และ
น้ำประปามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุก ปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 104,281 ครัวเรือ น คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 63.8 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 29.5 น้ำจากแม่น้ำลำคลอง น้ำตก ร้อยละ 5.5 และน้ำฝน 1.2 ส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด
ร้อยละ 78.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้ง
ในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 280 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.64
(9) ความความก้า วหน้า ของคนจัง หวัด สตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค ่า ดัช นี
ความก้าวหน้าการพัฒ นาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับ ที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคีย งกับ ปี
2558 มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื ่อ พิจ ารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒ นาที ่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อ มมี
ความก้าวหน้ามากที่สุดคือ มีค่าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึก ษามี
ความก้าวหน้าน้อ ยที่สุด คือ มีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าลดลง
อย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง นี้ด้านขี
วิตการงานมีความก้าวหน้าน้อ ยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับ ประเทศ จังหวัดควรมีก ารดำเนินการแก้ไขปัญ หา
และพัฒ นาคนในจัง หวัด ให้ม ีคุณ ภาพชีวิตที ่ดียิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและลด
ช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
(10) ปัญหาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบ
ง่าย มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง แต่มีปัญ หาสังคมหลายด้านที่ต้องแก้ไข อัตราการ
หย่าร้าง เฉลี่ย ปี 2553-2562 คิดเป็นร้อยละ 1.02 ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปี 2562 มีอัตรา
การหย่าร้าง ร้อยละ 1.23 ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 มีการสำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบว่าครอบครัว
มีความอบอุ่น จากการสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51 ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง
6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือ น ระดับ ความสุข เฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.13
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ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.21 สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว พบว่าในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2563) มีสถิติความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมด 123 ราย ปี ๒๕๕7 จำนวน
๑1 ราย, ปี ๒๕58 จำนวน 15 ราย , ปี ๒๕59 จำนวน 18 ราย, ปี ๒๕๖0 จำนวน 6 ราย, ปี ๒๕๖1
จำนวน 25 ราย, ปี ๒๕๖2 จำนวน 35 ราย และปี ๒๕๖3 จำนวน 13 ราย จากข้อมูลสถิติจะพบว่า
สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่ถูกกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัวจนถึงแก่ชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสตูล เรียงลำดับ
ได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุราและจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓) การหึงหวง การ
นอกใจ ๔) การพู ดจาดุด่า ถูก ดูถูก ดูแคลน จังหวัดสตูล จึง ควรมุ่ งเน้นและให้ความสำคัญ กับ มาตรการและ
นโยบายเชิงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากความรุนแรง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านกระบวนการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครหรือ
เครือข่ายด้านสังคมทุกประเภท การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกั นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสร้างทีมเฝ้าระวั งสถานการณ์ด้านความ
รุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนอย่างครอบคลุม สถานการณ์เด็กและเยาวชน มีจำนวนทั้งหมด 126,741
คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ของประชากรทั้ งหมดในจัง หวัดสตูล แบ่งเป็น เด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ )
จำนวน 88,427 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 45,475 คน และเพศหญิงจำนวน 42,952 คน และเยาวชน
(อายุ 18-25 ปี) จำนวน 38,314 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 19,676คน และเพศหญิงจำนวน 18,638
คน จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและให้การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม พบว่า
เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก กำพร้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเสพ
ติด ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและ
ให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และมี ความรับ ผิดชอบต่อ สังคม เช่น โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ด โดยจ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อให้เด็กแรกเกิ ดได้รับการเลี้ยงดูที่ มีคุณภาพ และมีพัฒ นาการเหมาะสมตามวัย การส่งเ สริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
ค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนา โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โครงการฝึกทักษะและประสานส่ง
ต่อด้านอาชีพสู่ตลาดแรงงานในจังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 40,896 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.63 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 77 คน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
จำนวน 34,894 คน จากสถานการณ์ก ารเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของจัง หวัดสตูล ซึ่ง มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆปี สภาพปัญหาที่พบในกลุม่ คนผู้สงู อายุได้แก่ ปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ไม่มีครอบครัวดูแล
ปัญ หาด้านที่อ ยู่อาศัยที่ไม่มั่ นคงในผู้สูงอายุ ปัญ หาด้านสุขภาพและความพิก าร ปัญ หาด้านเศรษฐกิ จและ
รายได้ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การ
สร้างบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลและเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานบริการจัดหางานในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพ และการ
เสริม สร้างความเข้ ม แข็งของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับ ท้องถิ่น ด้านคนพิการ จังหวัดสตูล มีคนพิก าร
รวมทั้ ง 7 อำเภอ จำนวน 9,074 คน ซึ่ง ได้จ ำแนกตามประเภทความพิก าร ดังนี้ ทางการเห็น 531 คน
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1,732 คน ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4,512 คน ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม 556 คน ทางสติปัญญา 1,012 คน ทางการเรียนรู้ 135 คน ทางออทิสติก 72 คน และพิการ
ซ้ำซ้อน 524 คน มีที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 9,074 คน ด้านคนพิการในจังหวัดสตูล พบว่า มี
แนวโน้มจำนวนคนพิ การเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี และสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการการจดทะเบียน
จัดทำบัตรประจำตัวคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการได้ครบ 100% แต่จังหวัดสตูลยังพบปัญหาและอุปสรรค
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

198

ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการ
คนพิก ารในระดับ ท้ อ งถิ่น การจ้างงานคนพิการ การขาดแคลนบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญด้านการดูแลคนพิก าร
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของคนพิการที่ไม่เหมาะสม จังหวัดสตูลจึงควรมุ่ งเน้นและให้ความสำคัญกั บ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การส่งเสริมเครือข่ายศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การสร้างช่องทางและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในทุกอุตสาหกรรมของ
ตลาดแรงงาน การจัดหาแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มงบประมาณด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อยู่ในสภาพลำบาก
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มภาพรวม ปี 2559 - 2561 พื ้น ที ่ป ่า ไม้ม ี
แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2561 พื ้น ที ่ป ่า ไม้คิด เป็น ร้อ ยละ ๓๙.99 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 1.70
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่า
จะมีป ริม าณขยะเพิ ่ม ขึ้น แต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โ ดยการรวบรวมขายร้านรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมัก ทำปุ๋ย แก๊ส ชีวภาพ เลี้ ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สูง ถึง
ร้อยละ 59.5 ของปริม าณขยะมูล ฝอยที่เ กิดขึ้น มีบ างพื้น ที ่ที่เ ป็น แหล่ง ท่องเที ่ยวมีแ หล่ง กำจัดขยะไม่
เพียงพอ
(2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ท้ังหมด 1,887,104.44 ไร่ (นับรวม
พื ้น ที ่ที ่เ ป็น ส่ว นของน้ำ ทะเล กรณีไ ม่น ับ ส่ว นของน้ำ ทะเล มีเ นื ้อ ที ่ 1,549,393 ไร่) หรือ เท่า กับ
3,019.37 ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่า ที่มีค วามหลากหลายทั ้ง ป่า บกและป่าชายเลน มีพื้น ที ่ป ่าตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้นจำนวน 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของพื้นที่จังหวัด ปี
2560 พื้นที่ป่าไม้เพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ 39.51 (745,585.77 ไร่) ต่อมาในปี 2561 มีพื้นที่ป่าไม้เ พิ่มขึ้น
ร้อยละ 39.99 (754,742.77 ไร่) การบุกรุกพื้นที่ป่า ไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิด
จากประชาชนบุก รุก ทำลายป่า เพราะต้อ งการที่ดินมาใช้เ ป็นที ่อ ยู่อาศัยและเพื่อนำพื้นที ่ม าปลูก พืชผล
ทางการเกษตร จากข้อมูลในปี ๒๕๖๑ จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าถูก บุก รุก จำนวน ๔๒๔ -๓-๕๙.๘๘ ไร่ ลดลง
จากปี ๒๕๖๐ สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปั ญหาการบุกรุกค่อนข้างรุนแรง จังหวัดสตูลจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญ หาการบุก รุก พื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ท วงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า)
การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนลดลง เนื่อ งจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่ าชาย
เลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการร่วมกับ ทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลน
จัง หวัด สตูล จึง มีแ นวโน้ม ดีขึ้นเรื่อ ยๆ อย่างไรก็ต ามก็ยัง มีพื้นที ่บ างส่วนที่ม ีป ระชาชนเข้า ไปอยู่อ าศัย ทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโดยไม่มีเ อกสิท ธิ์ โดยพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มี
จำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.84 ของพื้นที่จัง หวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2557 มีพื้นที่
225,890 ไร่ ปี 255๗ มีพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 225,890 ไร่ จังหวัดยัง คงต้องมีม าตรการต่าง ๆ ใน
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่า
ชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
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(3) ทรัพยากรดิน มี ปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพื ชเชิงเดี่ยวเพื่อ
การพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่
เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมี
มาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมี พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีก ารบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น
(4) ทรัพยากรน้ำ ปริม าณน้ำต้นทุน ของจัง หวัด ยัง ไม่เพีย งพอต่อ ความต้องการใช้น้ำใน
ฤดูแล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตร
และอุป โภคบริโ ภคเป็น หลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตู ล ปัญหาเกิ ดขึ้นเนื่องจากไม่มี
แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบกระจายน้ำจากจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่า
ต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบ
กระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและ
การวางแผนอย่างเหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่
แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์มทั้ งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม
(FCB) โดยแหล่ง กำเนิดที่ เป็นสาเหตุของปัญ หามาจากการปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่นจากพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชน เช่น มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่บริเวณริมคลอง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง
(5) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่คง
สภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอ
เมือง การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง
รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญ หาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งพังในหลายพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็ได้ดำเนินการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
มีแนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความ
ยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
(6) ทรัพยากรธรณี สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่า งกันหลายยุค
ทำให้มี การสำรวจพบแหล่งแร่ที่ สำคัญ หลายชนิดด้วยกั น เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอ
ควนกาหลง พลวง พบบริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอ
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เมื องสตูล ตะกั่ว พบบริเวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง
นอกจากนั้นยังพบแร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น ปัจจุบันไม่มี
ปัญหาด้านธรณีวิทยาในพื้นที่
(7) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน
ปี 2561 มู ลค่าความเสียหายมากที่ สุดจากอุทกภัยมี จำนวน 887,885.25 บาท รองลงมาคือวาตภัย จำนวน
606,812.50 บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย ที่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน เนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การ
บุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมา
เป็นภัยด้านพายุและวาตภัย และอัคคีภัยตามลำดับ
(8) สิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2563 มีป ริม าณขยะ
วันละ ๓๐4.62 ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.64 ขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จัง หวัดสตูล มีแนวโน้ม สูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เ พิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ปร ะโยชน์ได้
เพิ่ม มากขึ้น โดยในปี 2562 อยู่ที่ร้อ ยละ 59.5 ของปริม าณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับ การกำจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและ
ขนส่ง ปริมาณขยะเพิ่ม ขึ้นเนื่อ งจากจำนวนประชากรและจำนวนนัก ท่องเที่ย วที่เพิ่ม ขึ้น ขาดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การลดคัด แยกและนำกลับ มาใช้ใ หม่ห รือ สร้า งมูล ค่า จากขยะ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งในจัง หวัด สตูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้น ที่ห ามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญ หาในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งส่ง เสริม ให้ภาค
ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความ
เจริญในพื้นที่
(9) การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัด
สตูล ในปี 2560 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี 2559 จำนวนการใช้ไฟฟ้า 346,618,164
กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.55 ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้พลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือที่อยู่อาศัย ร้อยละ 39.01 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะ ปี 2560
มีอัตราการใช้ อยู่ที่ 82,702,067 พันลิตรต่อปี ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น ร้อยละ 34.80 ไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดสตูลใน ปี 2560 จะเห็นได้ว่า มี แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น จำนวน
366,358,678 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.48 อัตราส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้
พลังงานร้อยละ 39.02 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจังหวัดสตูลมี
ศักยภาพพลังงานทดแทนปัจจุบัน 604,027.3834 Ktoe เพื่อรองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี
จากข้อมูลจำนวนผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขาของจังหวัดสตูลในปี 2560
จะเห็ น ได้ว่ า มี แ นวโน้ ม การใช้ ไฟฟ้ าสู ง ขึ้ น แบบก้ าวกระโดด และสั ด ส่ วนการใช้ พ ลั ง งานสู ง สุ ด จะอยู่ ใน
ภาคอุตสาหกรรมและบ้านที่ อยู่อาศัย โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี ๒๕๖๐ เกิ ดขึ้นเมื่ อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๕ น. ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการปริ ม าณไฟฟ้ า สู ง สุ ด จำ นวน ๖๐.๕๑ เมกกะวั ต ต์ ดั ง นั้ น
จึงควรส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานการลดใช้พลังงานในภาพรวมของจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

201

จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังไม่รุนแรงนักในปัจจุบันแต่มีแน้วโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จั ง หวั ด สตู ล จึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ หาในการหาแนวทางป้ อ งกั น อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่ง กักเก็บน้ำ การบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การคัดแยกขยะต้น
ทางและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อยใน
ที่สาธารณะ การลดการใช้พลาสติกและโฟม การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การรักษาสิ่งแวดล้อมและความอุดม
สมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลอง การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ของป่ า ต้ น น้ ำ .
การพิทักษ์รักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง
2.2 สรุป ผลการดำเนิน งานตามประเด็น ตัว ชี้วัด รวม ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 2562
เป้าประสงค์รวม (Objective) ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2562 มีจุดเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับ
คุณ ภาพมาตรฐานการเกษตร และส่ง เสริม การสร้างรายได้จ ากแหล่ง ท่องเที่ยวทั้ง ทางบก และทางทะเล
การยกระดับ มาตรฐานด้า นการจัด การของอุท ยานธรณีโ ลกสตูล และสามารถบริห ารจัด การด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้ นที่ได้อย่างสมดุล
และยั่ง ยืน และการสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู้ และคงไว้ซึ่ง วิถีชีวิต ชุม ชนสัง คมพหุวัฒ นธรรมที ่ร ัก สงบ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื ่อพิจ ารณาจากตัวชี้วัด รวมตามแผนปี 2559 - 2561 คือ ร้อยละที่เพิ่ม ขึ้น ต่อ ปีข องมูล ค่า
ผลิตภัณ ฑ์ม วลรวมของจังหวัด (GPP) ค่า เป้า หมายเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 0.5 ต่อ ปี จัง หวัด สตูล ไม่ส ามารถ
ดำเนิน การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ดัง กล่าว โดยเฉลี่ย 3 ปี ณ ราคาคงที ่ มูล ค่าผลิตภัณ ฑ์ม วลรวมของจัง หวัด
(GPP) ณ ราคาคงที ่ หดตัว ร้อ ยละ -2.5 ทั ้ง นี้ สืบ เนื่องมาจากปัจ จัย ด้า นเศรษฐกิจ ทั ้ง ภาคการเกษตร
การท่องเที่ยว ในปี 2561 หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่านมา เป็นผล
จากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก รวมทั้งการขนส่งที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรยังอยู่ ในระดับต่ำตามราคาสินค้า
ตัวชี้วัด ระดับ ความสุข เฉลี่ย ของคนในครัวเรือนเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากข้อ มูล ปี 2562
จังหวัดสตูลไม่ส ามารถดำเนินการผ่านแกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีร ะดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
จังหวัดสตูล มีค่าคะแนน 8.13 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.08 คิดเป็น ร้อยละ 0.97 สาเหตุที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เนื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพสูง ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5
เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ
77.6) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุป โภคบริโ ภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้
เพื่อใช้ในการศึก ษามีเ พียงร้อ ยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับ หนี้เ พื่อใช้ท ำธุร กิจ จะสูง กว่าใช้ท ำการเกษตรอยู่
ร้อยละ 16.8 ทำให้ประชาชนต้องลดรายจ่าย
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ตัวชี ้วัด อัต ราของขยะตกค้า งสะสมลดลง (ในสถานที่ก ำจัด ขยะที ่ไม่ถูก ต้อ งตามหลัก วิชาการ)
เกณฑ์เป้าหมาย ขยะตกค้างสะสม 10,000 ตันต่อปี โดยในปี 2562 มีขยะตกค้าง จำนวน 11,622 ตัน
ไม่บ รรลุผ ลตามตัวชี้วัด โดยในปี 2565 จัง หวัดมีเป้าหมายให้มีอัตราของขยะตกค้างสะสมลดลงเป็น 0
โดยการปิดบ่อ ขยะที่ไม่ถูก ต้อ งตามหลัก สุข าภิบ าล ใช้บ ่อขยะที่ถูก ต้องตามหลัก วิชาการ ซึ่ง มีอ ยู่จ ำนวน
2 บ่อ และส่งเสริมให้มีการนำขยะมาใช้ประโยชน์
2.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนา
การพัฒ นาพื ้น ที ่จ ัง หวัด สตูล ต้อ งสอดคล้อ งกับ การพัฒ นาตามยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่ง เป็นกรอบทิศทางการพัฒ นาของ
โลก แผนปฏิร ูป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ วาระแห่ง ชาติ นโยบายรัฐ บาล
แผนพัฒนาภาคใต้ แผนกลุ่มจังหวัดอันดามันและสามารถสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้า นเศรษฐกิจ ควรให้ความสำคัญกับ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตรา
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 – 2562 จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่(โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ) จัง หวัด ควรเน้น การท่อ งเที ่ยวเชิง คุณ ภาพ สุขภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้ โ รค ยกระดับ
มาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านธรณีวิท ยา นิเวศวิทยา
และสังคมวิท ยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับ นานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
อย่างสมดุล และยั่ง ยืน รวมถึงการเพิ่ม คุณค่า มูล ค่าจากแหล่ งโบราณคดี เมื องเก่า ประเพณีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิต สร้างอัตลัก ษ์ท างการท่อ งเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุม ชน ส่ง เสริม การท่องเที่ยวฮาลาล เนื่องจาก
จังหวัดสตูล มีต้นทุน ด้านบุคลากรที่เ ป็นเมืองที่มีผู้นับ ถือศาสนาอิส ลามเป็นส่นใหญ่ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรสร้างเทคนิค
ในการดึงเงินจากนัก ท่อ งเที่ยวโดยเฉพาะไทยเที่ยวไทย วิเคราะห์ร สนิยมของนัก ท่องเที่ยว พร้อมทั้ง การ
พัฒ นาสินค้าที ่ร ะลึก ระดับ พรีเ มียม เน้น การพัฒ นามาตรฐานโครงสร้างพื้น ฐานด้า นการท่องเที ่ย ว การ
พัฒ นาการคมนาคมการขนส่ง ให้มีความสะดวก รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีระดับการบริการระดับ
สากล ความปลอดภัยของนัก ท่อ งเที่ยวการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ เมืองอุท ยานธรณีโ ลก รวมถึง การเพิ่ม
คุณค่ามูลค่าจากแหล่งโบราณคดี เมืองเก่าสตูล ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในลักษณะท่องเที่ยวโดยชุมชน
สร้างความเชื่อมั่นในความสะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ส่ง เสริมสนับสนุนการค้าชายแดนซึ่งมี
การเติบ โตอย่างต่อ เนื่อ งเพื่อ เสริม สร้างเศรษฐกิจ ชายแดน ในขณะเดียวกัน ควรให้ค วามสำคัญ ด้านภาค
เกษตรซึ่ง เป็น ฐานรายได้ห ลัก โดยมีสัด ส่ว นร้อ ยละ 36.7 จากข้อมูล ผลิต ภัณ ฑ์ม วล GPP อย่ง ไรก็ตาม
ปี 2559 -2561 พบว่ามูล ค่าผลิตภัณฑ์ม วลรวมภาคเกษตรมีแนวโน้ม ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผันผวน
เศรษฐกิจ โลก ราคาสิน ค้า เกษตร การเปลี่ย นแปลงของสถาพภูม ิอ ากาศ ทั ้ง นี้ ต้อ งยกระดับ คุณ ภาพ
มาตรฐานการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ปลูก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็น
พืช เศรษฐกิจ หลัก ของจัง หวัด และการประมง ด้ว ยการส่ง เสริม การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ คุณ ค่า มูล ค่า
นวัตกรรมการผลิต การแปรรูปทางการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีอำนาจต่อรองและสร้างความ
เข้ม แข็ง ในด้านการตลาด ส่ง เสริม การประมงในลัก ษณะทำน้อ ยได้ม าก ส่ง เสริม พัฒ นาสินค้า อัตลัก ษณ์
ประจำถิ่น บ่ง ชี ้ท างภูม ิศ าสตร์ GI ได้แ ก่จ ำปาดะ ให้ม ีม ูล ค่า เพิ่ม มากขึ้น ควรเพิ่ม พื้น ที ่เ กษตรอิน ทรีย ์
การแปรรูป อาหารทะเลซึ่ง จัง หวัด สตูล มีต้น ทุน ในด้านนี้ เพื่อความมั่น คงทางอาหาร เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรทฤษฎีใหม่ การลดต้นทุนการผลิต เกษตรปราณีตเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและประมงที่
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เช่น มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม กาแฟ โกโ ก้ แตงโม
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พริก ไทย เป็นต้น สร้าง smart famer ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้จ ากภาคเกษตรกร และควรเพิ่ม คุณค่าและ
มูล ค่าศัก ยภาพฐานของการผลิต ในท้อ งถิ่น ผลิตภัณ ฑ์ชุม ชุน สิน ค้า ภาคเกษตรให้ม ีม าตรฐาน ส่ง เสริม
การตลาดในรูป แบบใหม่ ในลักษณะตลาดออนไลน์ ปรับ เปลี่ยนทัศนคติทางเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่ง
น้ำด้วยระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีป ระสิท ธิภาพ และครอบคลุม พื้นที่
ความต้องการทางการเกษตร พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ทางบกเพื่อรองรับ ผลผลิตทาง
การเกษตร
สำหรับ ปี 2563 วิก ฤตการณ์ใหญ่ของโลกในปัจ จุบ ัน เป็น วิก ฤตความซับ ซ้อ น ที ่พ หุม ิติเ ข้า มา
เชื่อมโยงกัน โลกกำลัง เผชิญ หน้ากับ วิก ฤตการณ์ห ลายด้านพร้อมกัน ทั้ง ด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ สัง คม
สิ่งแวดล้อม และที่ส ำคัญในปัจจุบันนี้ คือ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก
มาก่อน โดยมีการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 คือโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด- 19) มีการระบาดเป็นวงกว้าง สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการติดเชื้อโรคดังกล่าวช่วง
เดือนมกราคม 2563 และเกิดการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน ขยายการระบาดในไทยเป็นวงกว้าง ส่งผล
กระทบในทุกมิติอ ย่างรุนแรงกับชีวิติความเป็นอยู่ของทุกคน ทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ ทั้ง ในระยะ
สั้นและในระยะยาว ทุกประเทศทั่วโลกต้องรับมือเพื่อผ่านวิก ฤตได้อย่างดีที่สุด ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการค้า
การลงทุน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับประเทศไทยได้มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในทุก มิติจ นผ่านพ้นวิก ฤตดัง กล่าวในระยะแรก และต้องเตรียมการเพื่อเผชิญ เหตุที่อาจเกิดขึ้นในระลอก
ต่อ ไป เนื่อ งจากสถานการณ์ทั ่ว โลกยัง คงมีผู้ติด เชื้อ ฯ เป็น จำนวนมาก และมีก ารการระบาดระลอก 2
ในหลายประเทศ และจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคฯ ดัง กล่าว จัง หวัดสตูล ได้มีก ารบริห ารจัดการเตรียม
ความพร้อ มรับ มือ เพื ่อ ป้อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ด้ว ยการสร้า ง
“ความเข้ม แข็ง จากภายใน” ขับ เคลื่อ นตามแนวคิด “ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” โดยใช้พ ลัง ปัญ ญา
จิตสาธารณะ รวมถึงการมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของของทุกภาคส่วนในพื้นที่
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
โครงสร้า งประชากรของจังหวัดสตูล ในปัจ จุบ ัน มีก ลุ่ม วัย ทำงานมีแนวโน้ม ลดลง และ
ประชากรผู้สูง อายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดั งนั้น จังหวัดสตูล จะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่ม มากขึ้นทั้ง การดูแลในสถานบริก ารและชุมชน ด้า นแรงงาน ผู้มีง านทำในภาค
เกษตรในจังหวัดต่อ กำลัง แรงงานที่มีง านทำในจัง หวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2562 พบว่าอัตราการมีงานทำใน
ภาคเกษตรจัง หวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อ ยละ 7.07 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ปี 2561 ขณะที่อัตราการจ้าง
งานนอกภาคเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2561 อัตราการว่างงาน
คิดเป็นร้อยละ 1.71 เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.76 (ปี 2560 อัตราการว่างงาน 1.53 )
ควรให้ค วามสำคัญ ในการแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่า ว ด้า นการศึก ษา คะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำ กว่า
ระดับ ประเทศ จึง ต้อ งมีก ารจัด ทำโครงการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นควรพัฒ นาพื ้น ที ่
นวัตกรรมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้านสาธารณสุข สาเหตุก ารณ์เสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่ว ยจังหวัด
สตูล 3 ลำดับแรก ได้แก่ วัยชรา ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) หัวใจล้มเหลว ซึ่งโรคไม่ติดต่อ
เหล่านี้มีสาเหตุจ ากพฤติก รรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกินอาหารไม่ถูก หลัก โภชนาการ การสูบ บุห รี่ การ
ขาดการออกกำลัง กาย การพัก ผ่อ นไม่เ พียงพอ และความเครียด เป็น ต้น จึงต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชานลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรัก ษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ต้องจัดหาครุภัณฑ์ท างการแพทย์ที่ยังขาดแคลนสำหรับ โรคดัง กล่าวให้เพียงพอรองรับ ปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่ง
สูง ขึ้น ด้านความยากจนพบว่าสัดส่วนคนยากจนของจัง หวัดมีแนวโน้มเพิ่ม ชึ้นทุก ปี ในปี 2561 เพิ่ม ขึ้น
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เป็นร้อยละ 12.56 สูง กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 9.85 หนี้สินต่อครัวเรือนค่อนข้างสูง อยู่ที่
344,914 บาทต่อ ครัวเรือ น ซึ่งต่ำกว่าระดับ ประเทศที่มีห นี้สิน 353,210 บาทต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนของครัว เรือ น ลดลง ร้อ ยละ 0.38 ปัญ หาความเหลื่อมล้ำ ทางสัง คมมีปัญ หาการกระจาย
รายได้อ ยู่ใ นระดับ ค่อ นข้า งน้อ ย โดยสะท้อ นจากค่า สัม ประสิท ธิ์ค วามไม่เ สมอภาคด้า นรายได้ ( Gini
coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.28-0.31 จังหวัดต้องพัฒ นาในพื้นที่รอบนอกของ
จังหวัดเพื่อการกระจายรายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ
จำนวนคดีมีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น จัง หวัดได้มีมาตรการเพิ่ม ความเข้มข้นในเชิง ป้องกัน ปราบปราม บำบัดและ
ฟื้นฟู ปลุก จิตสำนึก ด้านจริยธรรม ศีล ธรรมในปัจ เจกบุคคล ชุม ชน สัง คม โดยต้อ งนำหลัก ปรัชญาเข้าใจ
เข้า ถึง พัฒ นา โครงการ To be Number one หลัก การศาสนา อาศัยผู้น ำท้อ งถิ่น ผู้น ำศาสนา ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ หาดัง กล่าวอย่างต่อ เนื่อง ความความก้า วหน้า ของคนจังหวัดสตูล ในภาพรวม ปี
2558-2462 มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒ นาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับ ที่ 50 ของ
ประเทศ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคมและการ
สื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้านขีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุดติด 1
ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจัง หวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและลดช่อ งว่า งการพัฒ นาระหว่า งพื้นที ่ พัม นาระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่ อมล้ำทางสังคม โดยแนวโน้มของ
ค่า สัม ประสิท ธิ์ค วามไม่เ สมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เ พิ่ม ขึ้น อย่า งต่อเนื่อ ง ปี 2562 มีค่า
0.312เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 13.45 การเพิ่มขึ้นสัดส่วนคนจน ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 12.56
สูง กว่าค่าเฉลี่ย ของประเทศ การเพิ่ ม ขึ้น ของอัต ราการว่างงาน ผลิต ภาพแรงงานของจัง หวัดสตูล มีก าร
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งสาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม ในปี 2559 จำนวน 237 ,180 บาทต่อคน
ควรเพิ่มทักษะแรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและทักษะสากล เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้
มีความสามารถในการแข่ง ขั นอย่างต่อ เนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมี
อัตราการเสพยาเสพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเสริม สร้างความมั่นคงชายแดน การ
เตรีย มพร้อ มการเข้า สู่ส ัง คมผู้ส ูง อายุ ซึ่ง มีแ นวโน้ม เพิ่ม สูง ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อง ยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคม
ยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็น อยู่ของผู้คนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
3) ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม ให้ความสำคัญ ในการฟื้น ฟูพื้น ที ่ป ่า ไม้
สร้า งจิต สำนึก ในทุก ภาคส่ว นในการตระหนัก รู ้ใ นคุณ ค่า ของทรัพ ยากรธรรมชาติ การอนุร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกัก เก็บน้ำ
และการบริห ารจัดการขยะที่ม าพร้อ มกับ ความเจริญ ในพื้นที่ ในปี 2559-2561 อัตราการขอขุดเจาะ
บ่อ บาดาลในท้อ งที ่จัง หวัด สตูล มีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น อย่างต่อเนื่อ ง เฉลี่ยร้อ ยละ 11.95 ในช่วงปีดัง กล่า ว
ปริมาณน้ำใต้ดิน การทรุดตัวของดิน การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสตูล มีแนวโน้ม ลดงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2560 ลดลงร้อ ยละ 97.17 ในขณะที ่ป ริม าณขยะโดยเฉลี ่ย ของจัง หวัด สตูล วัน ละ ๓๐2.67 ตัน
รวม 110,476.04 ตัน/ปี มีแนวโน้มเพิ่ ม ขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และในปี 2562 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.56 โดยขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 53.23 รองลงมาขยะ
รีไซเคิล ร้อ ยละ 44.07 ขยะทั ่วไปร้อ ยละ 2.48 และขยะอัน ตราย 0.20 มีส ัด ส่ว นการนำขยะไปใช้
ประโยชน์ได้เ พิ ่ม มากขึ้น โดยในปี 2561 อยู่ที ่ร้อ ยละ 59.5 ของปริม าณขยะที ่เ กิด ขึ้น ดัง นั้น จึง ควร
ส่งเสริม การจัดการขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง สนับสนับ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่า
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะยังไม่รนุ แรง แต่มีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดสตูลจึงต้องให้ความสำคัญใน
การป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม การบริห ารจัดการน้ำ การสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ำ และการบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
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บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
2.1 บทวิเคราะห์
➢ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัดสตูล
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 2565) ฉบับทบทวน และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths – S)
S1 สตูลเป็นจังหวัดที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุ ทยานธรณีโลก มีแหล่งท่องเที่ยวที่ หลากหลายทั้ง
ทางบก ทางทะเล และมีโบราณสถาน มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
S2 มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เป็นเมืองสังคมพหุวัฒนธรรมที่น่าอยู่ และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข สภาพสังคมมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
S3 ทรัพ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มี ป่ า ชายเลนและชายฝั่ ง ทะเลที่ แ ละมี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพทั้ งทางบกและทางทะเล และเป็นแหล่ง อาหารทะเล ที่ มี ความสะอาด ปลอดภั ย
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวฮาลาล
S4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและ
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียซึง่ สามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีระบบการ
คมนาคมทางบกและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับอาเซียนตอนใต้ และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออันดามันกับอาเซียน
และอันดามันกับอ่าวไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ ประชากรมี
การประกอบอาชีพหลักในภาคการเกษตร
S5 มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เหมาะสมต่อการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าด้านการเกษตร
S6 มีต้นทุนที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ ที่ความเหมาะสมกับการพัฒนา
S7 เครือข่ายของภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง ชุมชนมีความสงบสุข มีห ลัก ยึดทางศาสนาที่มั่ นคง
และอยู่อาศัยอย่างสมานฉันท์ บนฐานพหุวัฒ นธรรม และด้านเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งเสริ มการเรียนรู้
ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
S8 มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการและป้องกัน
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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จุดอ่อน (Weakness – W)
W1 โครงสร้างพื้ นฐานมี ไม่เพียงพอ และไม่ ได้มาตรฐาน ไม่ มีระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์
ทางราง ทางอากาศ
W2 ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น ขาดศักยภาพทางการแข่งขัน
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการค้าชายแดน
W3 บุคลากรท่อ งเที่ยว ขาดทัก ษะในด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการบริการ และทักษะ
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ ยวยังไม่กล้าลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยว ขาดความสนใน ความตื่นตัวในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว และตัวแทนของประชาชนที่มี
บทบาทในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยังไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ และหลักสูตร
ทางการศึกษาของพื้ นที่ ที่ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ ยวไม่มี คุณภาพ ไม่ ดึงดูดให้ประชาชนสนใจ
เข้ารับการศึกษาทำให้แรงงานด้านการท่องเที่ยวปัจจุบันยังเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ
W4 ขาดการสร้าง Brand ทางการท่องเที่ยว และไม่มีผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
เป็นของตนเองที่เ ข้ม แข็ง และแข่ง ขันได้ในระดับนานาชาติ
W5 พื้ นที่ ท ำกิ จกรรมท่ อ งเที่ ยวอยู่ในเขตอุท ยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทำให้ มี
ข้อจำกั ดในการพั ฒ นา ซึ่งยัง ไม่ ส อดคล้อ งกั บ การอนุรัก ษ์ ส่ง ผลต่อการจัดเส้นทางการท่ องเที่ ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวยังไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
W6 การสร้างมู ล ค่าเพิ่ ม Value Added สินค้าทางการเกษตรมีน้อย แรงงานด้านการเกษตร
ไม่เพียงพอ คนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพ อื่น เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความสนใจและตระหนักในการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรส่วนใหญ่มีพื้นที่
ถือครองน้อย และบางพื้ นที่ ไม่ มี เอกสารสิทธิ์ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ท างการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและการแปรรูปมีน้อย สินค้าทางการเกษตรมีอายุการเก็บรักษาในระยะเวลาที่จำกัด
W7 การขาดการพั ฒ นาแหล่งการค้า การลงทุ น ไม่ มี การตลาดกลางกระจายสินค้า การจัดการ
พื้นที่การค้าชายแดนไม่ต่อเนื่อง ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่สามารถจูงใจทางการค้าได้อย่างเพียงพอ
W8 ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำต้นทุน ที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ขาดการวางแผนใน
ระยะยาวในการจัดการปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ และมี ปัญ หาการบุก รุกทำลายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกัดเซาะตลิ่งริมชายฝั่ง แม่น้ำลำคลองต่างๆ
W9 แหล่งกำจัดขยะไม่เพียงพอ เกิดขยะในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมือง
W10 ประชาชนในพื้ นที่ บ างส่วนขาดจิตสำนึก ในการรัก ษาทรัพยากรธรรมชาติ ขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน
W11 คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมลดลง มีปญ
ั หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
W12 ความไม่เข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน สถานประกอบการทีร่ องรับแรงงานมีฝีมือ
และทักษะมีน้อย การเพิม่ ขึ้นของหนี้สินครัวเรือน ประชาชนและหมู่บ้าน ตกเกณฑ์ จปฐ. มีจำนวนมาก
W13 ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ประชาชนมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
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W14 มี ปัญ หาเยาวชนและครอบครัว รวมทั้ง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ ต้องพึ่งพิงวัยแรงงาน
ขาดการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะแข่งขันได้ รวมทั้งวัย
แรงงานบางส่วนยังไม่เข้าถึงบริการของรัฐ
W15 การบังคับใช้กฎหมายไม่ทั่วถึง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
W16 จังหวัดสตูลพึ่งพาไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา (สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่) หากสายส่ง มีเหตุขัดข้อง
จะทำให้จังหวัดสตูลมีปัญหาไฟฟ้าดับทั้งจังหวัด
2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities – O)
O1 จังหวัดสตูลมีชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางทะเล กรอบความร่วมมือ
กับอาเซียน และมีเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT - GT) ที่ส่งเสริมและอำนวยต่อการ
การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนตลอดทั้งการท่องเที่ยว
O2 นโยบายรัฐบาลเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น เห็นศักยภาพ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด การทำให้ประเทศไทยเป็น
4.0 และจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกับจังหวัดกลุ่มอันดามันตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 จังหวัดสตูลได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก
จาก UNESCO และเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก GGN เป็นโอกาสต่อการสร้างกระแสการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
O3 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก), เกษตรแปลงใหญ่ , การแบ่งเขตพื้นที่ตามแผนที่ (Zoning by
area map) เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร รุ่นใหม่ (smart farmer)
O4 นโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้มีกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES)
มากขึ้น และภาคเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าจากฐานและต้นทุน
ของชุมชน และการสร้างการพัฒนาสู่ชุมชน (นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน)
O5 นโยบายของรัฐส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
ทำให้ ค วามต้ อ งการบริโ ภคสิ น ค้ า ปลอดภั ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล
O6 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การป้องกันการ
บุกรุกป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ
การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
O7 จากกระแสการตื่นตัวด้านวิก ฤติพลังงาน ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน
O8 นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม ทำให้มีเครือข่ายทางภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ผ่านกลไกประชารัฐ
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O9 มี นโยบายที่ รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการศึกษา เพื่ อการมี งานทำ/ การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา เป็นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้แก่ประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการพัฒ นาการ
เรียนรู้ของทุกกลุ่มวัย
O10 กระแสการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเป็น
โอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
O11 การเชื่อ มโยงการพัฒ นาพื้นที่กับกลุ่ม จังหวัด การพัฒ นาที่ต่อเนื่องกับ หาดใหญ่ และการ
เชื่อมต่อการพั ฒนาทางทะเลร่วมกับจังหวัดตรัง และการเชื่อมโยงการพัฒนากั บประเทศมาเลเซีย ทั้งด้านการ
ท่องเที่ยวและการค้าและประเทศมาเลเซีย รัฐเคดาเป็นพื้นที่จีโอปาร์คที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน
O12 การเติบโต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการ
บริการของจังหวัด
ภัยคุกคาม (threat – T)
T1 สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัย ด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
T2 สถานการณ์ ค วามไม่ ต่อ เนื่ องของนโยบายรัฐในการใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารพั ฒ นาการท่ องเที่ ย ว
และการปรับโครงสร้างระบบราชการ ไม่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
T3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรด้าน
การท่องเที่ยว เช่น การกัดเซาะของชายฝั่ง ปะการังฟอกขาว ทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
T4 ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของขยะจากนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึก
T5 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าไม่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
T6 ภัยคุกคามทางการเกษตรเพิ่ม มากขึ้น ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการ
กีดกันทางการค้า ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ส่งผลกระทบต่อการผลิต ราคาสินค้าเกษตร การส่งออก
สินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
T7 การทำประมงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้พื้นที่ใน
การทำประมงลดลง
T8 ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัด
T9 มีการผลิตสื่อที่ไม่เหมาะสมในสังคมมากขึน้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์
T10 ปัญหาการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน
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3) การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS MATRIX)
การวิ เคราะห์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ในรู ป ความสั ม พั น ธ์แ บบตารางไขว้ (TOWS Matrix) เป็ น การ
วิเ คราะห์เพื่ อ วางทิศ ทางยุท ธศาสตร์จ ัง หวัด และการวิเ คราะห์ TOWS matrix เป็น การวิเ คราะห์เ ชิง
ยุท ธศาสตร์ ที ่ม ีเ ป้า หมายเพื่ อ กำหนดกลยุ ท ธ์ก ารพัฒ นา (Strategy) ดำเนิ นการหลัง จากการวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้อจำกัดแล้ว ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนา
ประเภทต่างๆ เกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยศักยภาพ 4 ชุดปัจจัย ได้แก่ ระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาส (S+O) จุดแข็งกับข้อจำกัด (S+T) จุดอ่อนกับโอกาส (W+O) และจุดอ่อนกับข้อจำกัด (W+T) ซึ่งผลผลิต
ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในแต่ละคู่ปัจจัย คือ กลยุทธ์ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO- Strategy)
1) เพิ ่ม ศัก ยภาพ การบ ริห ารจัด การ แห ล่ง
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแล ะอุ ท ยาน ธรณี ส ตู ลให้ ได้
มาตรฐานสากล เป็นมิ ตรกั บสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกั บ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่ร่วมกั น
อย่างยั่งยืน
2) พัฒ นาศัก ยภาพชุม ชนท่ อ งเที่ ยว ให้ ส ามารถ
จัดการการท่อ งเที่ ยวของตนเองจนมีขีดความสามารถ
แข่งขันในตลาดการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว พื้นที่
อุท ยานธรณี โ ลกและการท่ อ งเที่ ยวเชิงนิ เวศป่าเขา –
ทะเล ทั้งในและต่างประเทศ
3) สร้างคุณค่า มูลค่า จากมาตรฐานอุทยานธรณี
โลกให้ ได้ ม าตรฐานสากลเชื่ อ มโยงสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เศรษฐกิ จ สัง คม สิ่ ง แวดล้อ มและการพั ฒ นาจั ง หวั ด
อย่างสมดุล
4) สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่ง
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพื่อพึ่งตนเอง
5) สร้างเมื อ งให้น่าอยู่ สะอาด สงบ บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ด้ วยการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น สั ง คม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)
1) พัฒ นาศัก ยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ และท่ อ งเที่ ย วธรณี โ ลก โดยใช้
กระบวนการมี ส่วนร่ วม ผสมผสานเทคโนโลยี ให้ เกิ ด
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 4.0
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวใน
ด้านอุป ทานให้ได้ม าตรฐาน เพื่อรองรับ นัก ท่ องเที่ ย ว
นานาชาติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น เมื อ ง
น่าอยู่ น่าเที่ยว และเป็นเมืองต้องห้ามพลาดรองรับการ
ท่องเที่ยวในประเทศ
3) พั ฒ น า เส้ น ท า ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว (route)
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์และตลาด
การท่องเที่ยว และตลาดการค้าชายแดน
4) ส่ ง เส ริ ม แล ะพั ฒ น าศั ก ย ภาพ เก ษต รก ร
กลุ่มเกษตรกรให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
5) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแปรรูปและ
การค้ า เพื่อ เพิ่ ม คุณ ค่าและมู ล ค่าสิ น ค้าเกษตร ให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนอุ ตสาหกรรม
ฮาลาล เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล
6) ส่ง เสริม และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการ
พื้น ที่ ก ารค้ าชายแดนทุ ก ช่อ งทาง ทั้ ง ทางบกและทาง
ทะเลให้ มี ค วามพร้ อ มและการบริก ารที่ ทั น สมั ย และ
มาตรฐาน
7) เสริม สร้างเศรษฐกิ จชุม ชนพัฒ นา ผลิตภัณ ฑ์
ชุม ชน OTOP และผลิ ตภั ณ ฑ์ ภูมิ ปั ญ ญา และนวัต วิถี
ชุมชน สู่การสร้าง Brand การค้าที่สามารถแข่งขันได้
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO- Strategy)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)
8) บริ ห ารและจั ด การแหล่ ง น้ ำ ต้ น ทุ น เพื่ อ การ
อุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ รองรับการ
พัฒนารองรับตามยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างยั่งยืน
9) พั ฒ นาพื้ น ที่ เ กาะให้ โ ดดเด่ น ด้ า นธรรมชาติ
บริสุทธิ์ รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความเป็นธรรมชาติที่
บริสุทธิ์พร้อมสร้างเมืองสตูลให้สะอาดสิ่งแวดล้อมดีบน
พื้นฐานจากชุมชนหมู่บ้าน
10) พั ฒ นาบ ริก า ร ท า งก า รแ พ ท ย ์ ส่ง เส ริม
สร้า งภูม ิคุ้ม กัน ให้ป ระชาชน และภูม ิป ัญ ญาแพทย์
แผนไทย
11) พั ฒ นา และยกระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ แรงงาน
ส่ ง เสริ ม การมีง านทำ มี ทั ก ษะแรงงานที่ แ ข่ ง ขั น ได้
และเข้าถึงสวัสดิการประกันสัง คม เพื่อการ พึ่งตนเอง
ทางรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
12) พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาการ
เรี ย น รู้ ข องชุ ม ชน และป ระชาชน ให้ เท่ าทั น การ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับ สมบูรณ์ด้วยทักษะศตวรรษที่ ๒๑
13) เสริม สร้างธรรมาภิบ าลภาครัฐ และยกระดับ
มาตรฐานบริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย เพิ่มคุณภาพ
การบ ริ ก ารตาม บ ริ บ ท ขอ งพื้ นที่ ที่ ให้ ป ระชาชน
พึงพอใจ
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST – Strategy)
1 ) ส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ส ถ า บั น เก ษ ต ร ก ร
ผู้ป ระกอบการ และเชื่อมโยงเครือ ข่ายภาคเกษตรกร
สร้างฐานการเกษตรอุตสาหกรรม ให้เข้มแข็ง แข่ง้ ขันได้
2) สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชนและพื้นที่ท่องเที่ยว
ทุกแห่งให้เข้มแข็ง
3) ปฏิ รู ป การจั ด การขยะแบบครบวงจนทั่ ว ทั้ ง
จั ง หวั ด สู่ เ มื อ งสะอาดระดั บ ประเทศที่ โ ดดเด่ น ด้ า น
การสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง
4 ) ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ค ว า ม อ บ อุ่ น
ความสัม พันธ์ที่ ดีของสมาชิก ในครอบครัว และความ
ผาสุขในชุมชน
5) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม
ร่วมจัดสวัสดิการทางสังคมให้ชุมชน หมู่บ้านพึ่งตนเอง
ทางสวัสดิการ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ส่งเสริ มการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่ บ้าน ชุม ชนและสัง คมให้มี ความเข้ม แข็ง มุ่ งขจั ด
อาชญากรรม ยาเสพติ ด ภั ย คุ ก คามด้ ว ยกลไกทาง
กฎหมาย หลั ก ธรรมทางศาสนา และการมี ส่วนร่ว ม
ของประชาชน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

กลยุทธ์เชิงรับ (WT - Strategy)
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒ นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหาร
จัดการระดับ นานาชาติ บุคลากรการท่ อ งเที่ ยว ผู้ป ระกอบการ สิ่ง อำนวยความสะดวกทางการท่ องเที่ ยว
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน
ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการ
พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ท างธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒ นธรรม
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้างคุณ ค่ าและมูล ค่า แก่จ ัง หวัด และชุม ชน จากการได้ร ับ การรับ รองเป็น อุท ยานธรณีร ะดับ โลก
(UNESCO Global Geopark) พั ฒ นาธุร กิ จ ด้านการท่ อ งเที่ ย วให้ มี มู ล ค่าสูง ด้ วยอัตลั ก ษณ์ และวัฒ นธรรม
สร้ างสรรค์ มู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จ และความหลากหลายของการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง เชิ ง นิ เ วศป่ าเขา ทางทะเล
อุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิ จจัง หวัด เศรษฐกิ จชุมชน ที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้า
ชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจ
ในอนาคต การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน
มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินค้า Geopark
สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สัง คมน่า อยู ่ส ัน ติส ุข ยั ่ง ยืน หมายถึง การที ่จ ัง หวัด สตูล เป็น สัง คมพหุวัฒ นธรรมที ่เ ข้ม แข็ง
ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในทุ ก มิ ติเพิ่ ม ขึ้น ชุม ชน และท้ องถิ่นสามารถพั ฒ นาสู่ก าร
พึ่งตนเอง สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความ
สมั ครสมานสามั ค คี ภาครัฐ มี ร ะบบบริห ารจั ดการที่ มี ธรรมาภิ บ าล ทั น สมั ย บุ คลากรภาครัฐมี คุณ ภาพ
และคุณธรรม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

213

โปร่งใส หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด มีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็น เป้าหมาย
การเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
ของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒ นาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่ม
เปราะบางทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อยภายใต้การมี ส่วนร่วมของชุม ชน โดยการสร้างภูมิคุ้ม กันในการป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
๕) ประตู สู่อาเซี ย น หมายถึง การสร้างโอกาสของจัง หวัดในเวที อาเซียนและการเชื่ อมโยงกั บ
ประชาคมโลก ผ่านการท่ องเที่ยว การค้า และสัง คมพหุวัฒ นธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซี ย
เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของ
ไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT)
สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสูพ่ ม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ
กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมี
นัยยะสำคั ญ โดยเชื่อ มโยงการพั ฒ นาดังกล่าวเข้ากั บ สั งคมมุ สลิ ม ในการเป็ นเมื องทางเลือกที่ สะอาด สงบ
และบริสุทธิ์
2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. พัฒ นาเศรษฐกิ จภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร
และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับ มาตรฐานด้านการจัดการของอุท ยานธรณี โลกสตูล และสามารถบริห ารจัดการด้าน
ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่ง วิถีชีวิตชุมชนสัง คมพหุวัฒ นธรรมที่ รัก สงบ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
- เศรษฐกิ จจัง หวัดมีก ารขยายตัว เศรษฐกิ จชุมชนเติบ โต สตูล เป็นเมื องอุทยานธรณีโลกและแหล่ง
ท่องเที่ ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย

เศรษฐกิจ
จังหวัดมีการ
ขยายตัว
เศรษฐกิจชุมชน
เติบโต สตูลเป็น
เมืองอุทยาน
ธรณีโลกและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนำที่
ได้มาตรฐาน
สากล ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
สันติสุข
และเป็น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา
๑. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นต่อปีของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)

๒. ระดับคะแนน
ความสุขเฉลี่ยของ
คนในครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
(คะแนนเต็ม ๑๐)

๓ . ป ริ ม าณ ขย ะ
ตกค้างสะสมลดลง
(ในสถานที่ ก ำจั ด
ขยะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ)

ค่าเป้าหมาย

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)
ปี 2559
=22,191 ลบ.
ปี 2560
=20,973 ลบ.
ปี 2561
=20,797 ลบ.
มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี
= 21,320 ลบ.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ปี
ณ ราคาคงที่
= ร้อยละ (-2.5)

ปี 58
= ๘.3๓ คะแนน
ปี ๕๙
= ๘.๒๓ คะแนน
ปี ๖๐
= ๘.๑๖ คะแนน
ปี ๖1
= ๘.21 คะแนน
ปี ๖2
= ๘.13 คะแนน
เฉลี่ย 5 ปี
= 8.21 คะแนน
ปี ๕๘
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ปี ๕๙
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ปี ๖๐
= ๑๙,๑๕๖ ตัน
ปี 61
= 22,255 ตัน
ปี 62
= 11,622
เฉลี่ย 5 ปี

(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

0.2
0.4
(21,363 (21,406

เฉลี่ย ๕ ปี

พ.ศ.2๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

0.6
(21,448

0.8
(21,491

1.0
21,534

0.6
(21,448

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

ลบ)

๘.๒0

๘.25

๘.30

๘.35

๘.40

๘.30

๑9,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

๗,4๐๐

= 14,296.4 ตัน
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4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย แนวทาง
การพัฒนา แต่ละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑. สร้ า งมู ล ค่ า จาก
การท่ องเที่ ย วเชิ ง
นิเวศที่ มีคุ ณภาพให้
เติ บ โต เป็ น เมื อ ง
น่ า อ ยู่ น่ า เที่ ย ว
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ชุมชนและจังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑.จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา และ
สถานประกอบการ
ได้รับพัฒนาสู่
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยที่
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละรายได้
จากการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลีย่ ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๖๐
2 แหล่ง
ปี ๖1
3 แหล่ง
ปี 62
3 แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

ปี ๖๐ มีรายได้
= ๘,๐๓๐ ลบ.
ปี 61 มีรายได้
= 9,101 ลบ.
ปี 62 มีรายได้
9,238.42
ร้อยละรายได้
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 6.89

5
(9,230
ลบ.)

5.๕
(๙,๒73
ลบ.)

6
(๙,317
ลบ.)

1
(8,877
ลบ.)

2
(8,965
ลบ.)

3.91
(9,136
ลบ.)
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๒ . สิ นค้ า ที่ สำคั ญ
ของจั ง ห วั ด ได้ รั บ
การพั ฒ นาการผลิ ต
ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มูลค่าเพิ่ม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๓ . ร้ อ ย ล ะ ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรที่สำคัญ
(หมายเหตุ : สิ นค้ า
สำคัญ ปาล์ม, ยาง
, ผลผลิ ต ด้ านการ
ประมงพาณิชย์)
๔. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายสินค้า
OTOP

5. ร้อยละของ
ผลผลิต (แปลง
ใหญ่ปาล์มน้ำมันปี
2559) ที่เพิ่มขึ้น
(ผลการดำเนินการ
ตามแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่)
ปี 2558 = ปีฐาน
2,420 กก./ไร่
(ก่อนเข้าร่วม
โครงการ)

๓. ปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของการค้า
ชายแดน

๖. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาของ
มูลค่าการค้า
ชายแดน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลีย่ ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี 60
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.5
= 6,332 ลบ.
(6,363 (6,428 (6,525 (6,659 (6,829 (6,560
ปี 61
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
=5,207.80 ลบ.
ปี 62
=7,157.11 ลบ.
มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี
= 6,232.30
ลบ.
ปี 58 = 660 ลบ.
ปี 59 = 742 ลบ.
ปี ๖๐ = ๘๗๔ ลบ.
ปี 61 =1,062 ลบ.
ปี 62 =1,219 ลบ.

ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 5
ปี = 16.5
ปี 2558 =
2,420 กก./ไร่
ปี 2559 =
2,493 กก./ไร่
ปี 2560 =
2,598 กก./ไร่
ปี 2561 =
2,691 กก./ไร่
ปี 2562 =
2,691 กก./ไร่
ร้อยละเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 5 ปี =
11.19
ปี ๖๐ =
๖๑๘.๐๕ ลบ.
ปี ๖๑
= ๙8๕.๓๘ ลบ.
ปี 6๒
= ๔๗๑.๗๔ ลบ.
ร้ อ ย ล ะ เฉ ลี่ ย ที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ๓ ปี
= ร้อยละ ๑๐.2๙

๑๐
(๙๖๑
ลบ.)

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
(๑,๐๕๗ (๑,๑๖๓ (๑,๒๗๙ (๑,๔๐๖ (๑,๑๗๓
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)

13
15
17
19
21
17
(2,735 (2,783 (2,831 (2,879 (2,928 (2,831
กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่)

6.๐
(437
ลบ.)
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8.0
(๔๗2
ลบ.)

10.๐
(๕19
ลบ.)

12.0
(581
ลบ.)

14.0
(662
ลบ.)

10.0
(534
ลบ.)
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑3 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
๒. พัฒ นาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม โดยมีภูมิปัญญา
จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พัฒ นาศักยภาพบุคลากร ผู้ป ระกอบการรองรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างคุณ ค่า
เพื่อการแข่งขัน
๗. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ และสังคม
มุสลิมนานาชาติ
๙ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
๑๐. พัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็น
ที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นทีก่ ารค้าให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอาเซียน
13. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเมือง
ธรรมชาติบริสุทธิ์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
สนับสนุน
การสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

๒. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)

๑. จำนวนพื้ น ที่
ป่ าที่ ได้ รั บ การ
ป ลู ก เพิ่ ม ต่ อ ปี
(ไร่)

ปี ๕๘ = ๑๕๑ ไร่
ปี ๕๙ = ๑๐๖ ไร่
ปี ๖๐ = ๑๙๐ ไร่
ปี 61 = 92 ไร่
ปี 62 = 81 ไร่
เฉลี่ย 5 ปี
=๑24ไร่

๑๒๐

๑๒๕

๑๓๐

๑๓๕

๑๔๐

เฉลี่ย ๕
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕
๑30

๒ .ร้ อ ย ล ะ ก า ร
เพิ่ มขึ้น ของแหล่ ง
น้ำขนาดเล็ก เพื่ อ
ก า ร อุ ป โ ภ ค ,
บริ โภคและพื้ น ที่
เกษตรกรรม

ปี 25๖1
= ๑19 แหล่ง
ปี 2562
= 127 แหล่ง
ปี 63
= 143 แหล่ง
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 6.13

๕
(๑57
แหล่ง)

๖
(๑63
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๘
(๑79
แหล่ง)

5
(๑87
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๓. จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของ
ชุมชนที่มี
ส่วนรวมต่อการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยาน
ธรณีโลกสตูล
และพื้นที่
ต่อเนื่อง

ปี 59
= 1๒ ชุมชน
ปี 60
=20 ชุมชน
ปี 61
=24 ชุมชน
ปี 62
=29 ชุมชน
เฉลี่ย 4 ปี
= 21.25

(๒4
แหล่ง)

(๒6
แหล่ง)

(๒8
แหล่ง)

(๓0
แหล่ง)

(๓2
แหล่ง)

(๒๘
แหล่ง)

๔.จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปี ๕๙ = ๔๐ แห่ง
ปี ๖๐ = ๔๒ แห่ง
ปี ๖1 =90 แห่ง
ปี ๖2 =189 แห่ง
ปี ๖3 =242 แห่ง
เฉลี่ย 5 ปี
=120.6 แห่ง

100

110

120

130

140

120

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)

60

65

70

75

80

เฉลี่ย ๕
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕
70

(55,079.94
ตัน)

(58,139.94
ตัน)

(61,199.94
ตัน)

(64,259.94
ตัน)

(67,319.94
ตัน)

(61,199.94
ตัน)

ปี 58
40
= 18 หมู่บ้าน
(112
ปี 59
หมู่บ้าน)
= 17 หมู่บ้าน
ปี 60
= 18 หมู่บ้าน
ปี 61
= 36 หมู่บ้าน
ปี 62
= 37 หมู่บ้าน
ร้อยละการเฉลี่ย
5 ปี = 25.2

45
(126
หมู่บ้าน)

50
55
60
(140
(154
(168
หมู่บ้าน) หมู่บ้าน) หมู่บ้าน)

50
(22
หมู่บ้าน)

๓. สตูลเมือง
สะอาดมีระบบ
การจัดการขยะ
ที่ได้มาตรฐาน
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ
ประชาชน
ตระหนักและมี
ระเบียบวินัยใน
การจัดการขยะทุก
กระบวนการ

๕.ร้อยละปริมาณ ปี ๖3
ขยะมูลฝอย
= 61,199.94
ชุมชนได้รับการ ตัน
(ในปี 2563 กรม
กำจัดอย่าง
มการปกครอง
ถูกต้องตามหลัก ส่ท้งอเสริ
งถิ่นเปลี่ยนระบบ
วิชาการทั้งหมด การคำนวณการ

๔ . มี ร ะ บ บ ก าร
บ ริ ห าร จั ด ก า ร
ค วาม เสี่ ย งข อ ง
ปั ญ ห าภั ย พิ บั ติ
ระดั บ จั ง หวั ด ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
สามารถลดปั ญหา
ก า ร เกิ ด ภั ย ได้
อย่างต่อเนื่อง

6. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายด้าน
สาธารณภัยจาก
ทั้งหมด ๒80
หมู่บ้าน

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

จัดเก็บข้อมูลปริมาณ
ขยะจากการ
ประมาณการเป็นการ
คำนวณจากจำนวน
ประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร
โดยมีข้อมูลปริมาณ
ขยะจากวิธีการเดิม
ดังนี้
ปี ๖๐
= 31,155 ตัน
ปี ๖1
=32,238.83
ตัน
ปี 62
31,364.31)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

221

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุ ท ยานธรณี โลกสตูล แก่ ป ระชาชน ชุมชนให้เข้ม แข็ง และยั่งยืน และเพื่อรองรับ การท่ องเที่ ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล
๒. สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงทางน้ำรองรับการเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลก
๓. สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
๖. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเป็น
เมืองสุขภาวะ
และเมืองนิเวศ
สุขภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพดี

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา
ตาม
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
๑. ร้อยละของ ปี 60 (๖ แห่ง)
ปี ๖1 (๖ แห่ง)
จำนวน
โรงพยาบาล ปี 62 (๖ แห่ง)
จ า ก ทั้ ง ห ม ด
ที่ผ่านการ
๗ แห่ง
รับรอง
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี
คุณภาพ
= ๘๕

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

85

85

85

100

๑๐๐

๙1

ตามมาตรฐาน
(HA)

๒. ร้อยละที่
ลดลงของอัตรา
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูงราย
ใหม่ (อัตราต่อ
แสนประชากร)
เบาหวาน
เบาหวาน
(ปี 60 = 1,214 ราย
ปี 61 = 1,281 ราย
ปี 62 = 1,188 ราย
ปี 63 = 1,111 ราย)
ปี ๖1 ร้อยละ (- 5.5)
ปี ๖๒ ร้อยละ
(+7.25)
ปี 63 ร้อยละ
(+6.48)

-ความดัน
โลหิตสูง

๕
๕
๕
๕
๕
๕
(1,111) (1,217) (1,157) (1,100) (1,045) (1,126)

๕

๕

๕

๕

๕

๕

ความดันโลหิตสูง (3,829) (3,638) (3,457) (3,255) (2,826) (3,401)
(ปี 60 = 4,188 ราย
ปี 61 = 3,829 ราย
ปี 62 = 3,305 ราย
ปี 63 = 2,710 ราย)
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา
ตาม
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

22

23

25

26

๒7

24.60

ปี ๖1 ร้อยละ
(+ 8.57)
ปี ๖๒ ร้อยละ
(+6.68)
ปี 63 ร้อยละ
(+18.00)

๒. ระบบบริการ
ของรัฐมี
คุณภาพ เข้าถึง
ประชาชน
และประชาชน
ได้รับสวัสดิการ
ของรัฐอย่าง
ทั่วถึง
เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ

๓. ร้อยละ
ของผู้เข้าสู่
ความคุ้มครอง
ภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม
ต่อกำลัง
แรงงาน
ทั้งหมด

ปี 60
= ร้อยละ
20.92
ปี ๖1
= ร้อยละ 23.02
ปี 62
= ร้อยละ
25.78
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี
= 23.24

๓. ความ
เหลื่อมล้ำทาง
รายได้ลดลง
ความมั่นคงทาง
อาชีพของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น

๔. ค่า
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคด้าน
รายได้ลดลง

ปี 56 =0.275 ๐.293
ปี 58 =0.295
ปี ๖๐= ๐.296
ปี ๖2 = ๐.291
เฉลี่ยปีละ 0.289

๐.290

๐.๒๘7

๐.๒84

๐.๒81

๐.๒๘7

๕. ร้อยละ
ของผูด้ ้อย
โอกาสทาง
สังคมที่ได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

ปี 58 ร้อยละ
๙๐
82.59
ปี 59 ร้อยละ
85.79
ปี 60 ร้อยละ
87.58
ปี 61 ร้อยละ
89.10
ปี 62 ร้อยละ
90.05
ร้อยละเฉลี่ย 5 ปี
= ๘7.02

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๒
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา
ตาม
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
ปี 58
๖. ร้อยละ
ความสำเร็จ = 15 หมู่บ้าน
ของชุมชน/ ปี 59
= 7 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
เป้าหมายที่ ปี 60
= 7 หมู่บ้าน
ผ่านเกณฑ์
ปี ๖1
ชุมชน/
= ๗ หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ปี 62
เศรษฐกิจ
= 56 หมู่บ้าน
พอเพียง
ปี 63
(280
= 127 หมู่บ้าน

๔. สังคมสตูลมี
ความพร้อมของ
การเป็ น สั ง คม
ผู้ สู ง อายุ และ
เป็ น สั ง คมแห่ ง
ก า ร เรี ย น รู้
เข้ ม แ ข็ งต าม
ช่ วงวั ย อย่ า งมี
คุ ณ ภ าพ ยึ ด
ห ลั ก ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
หมู่บ้าน)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

80

85

90

95

100

90

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๐

รวมข้อมูล ณ ปี
63 =219 หมู่บ้าน
(ผ่านเกณฑ์ 100%

๗. ร้ อ ยละของ
ห น่ ว ย ง า น
ภ า ค รั ฐ ใ น
จังหวัดสตูล ที่มี
การขั บ เคลื่ อ น
การดำเนิ น งาน
ด้ า นการพั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู้สูงอายุ

๘. ร้อยละ
ของค่าเฉลีย่
คะแนน
O-NET ทุก
วิชา ของ
นักเรียนชั้น
ป.๖/ม. ๓
เพิ่มขึ้น

ตามเป้าหมายที่
กรมพัฒนาชุมชน
กำหนดในแต่ละปี
ซึ่งจังหวัดสตูล
สามารถดำเนินการ
ได้ร้อยละ 100)
ปี 60
ร้อยละ 75
ปี 61
ร้อยละ 100
ปี 62
ร้อยละ 100
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 91.67
ปี 60
ป.๖
= 36.98 คะแนน
ม.๓
= 32.97 คะแนน
ปี ๖1
ป.๖
= 40.46 คะแนน
ม.๓
= 36.36 คะแนน

3
3
3
3
3
3
(37.63, (39.13, (40.63, (42.13, (43.63, (40.63,
34.65) 36.15) 37.65) 39.15) 40.65) 37.65)
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา
ตาม
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

ปี 62
ป.6
= 35.46 คะแนน
ม.3
= 34.61 คะแนน

เฉลี่ย 3 ปี
ป.๖ = 37.63
ม.๓ = 34.65

๕.ปัญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและ
ภัยคุกคาม
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคม
พหุวัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

9. ร้อยละที่
ลดลงของ
ปัญหา
อาชญากรรม
ต่อประชากร
แสนคน

ปี 60
= ร้อยละ 33.16
ปี 61
= ร้อยละ 34.21
ปี 62
= ร้อยละ 28.92
ร้อยละเฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 32.09
(ลดลงร้อยละ 0.5)

๑0. ร้อยละ
ของจำนวน
หมู่บ้าน/
ชุมชน
ปลอดยา
เสพติด
(หมู่บ้าน
สีขาว) ต่อ
หมู่บ้าน/
ชุมชนทั้งหมด
๒80 หมู่บ้าน
20 ชุมชน
รวม 300)

ปี 60
53
= ร้อยละ 37.24 (159
คิดเป็น 111
หมู่บ้าน/
หมู่บ้าน/ชุมชน
ชุมชน)
ปี 61
= ร้อยละ 53.84
คิดเป็น 161
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 62

32.09

31.59

31.09

30.59

30.09

31.09

55
(๑65
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕9
(๑77
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

61
(๑83
หมู่บ้าน
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

= ร้อยละ 55.18
คิดเป็น 165
หมู่บ้าน/ชุมชน
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 48.75
คิดเป็น 145
หมู่บ้าน/ชุมชน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
๑1. ร้อยละ
การจัดการราย
กรณีสำเร็จ
(Case
Management)
ด้านความ
รุนแรงใน
ครอบครัว

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ปี 58 15 ราย
ร้อยละ 100
ปี 59 18 ราย
ร้อยละ 100
ปี 60 29 ราย
ร้อยละ 100
ปี 61 25 ราย
ร้อยละ 100
ปี 62 35 ราย
ร้อยละ 100
ร้อยละเฉลี่ย
5 ปี = 100

พ.ศ.
๒๕๖๑

๑๐๐

พ.ศ.
๒๕๖๒

๑๐๐

พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๐๐

พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๐๐

พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๐๐

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๑๐๐

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 11 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
๒. พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้
แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็ง
และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
๔. ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพ ที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
๖. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ นการจัดระเบี ยบความสงบเรียบร้อยในหมู่ บ้ าน/ชุม ชน ให้ มี ความเข้ มแข็ ง
ด้วยตนเอง
๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๘. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐
๙. คุ้มครองสิท ธิและส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๑๐. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่า
11. พัฒนาพื้นทีเ่ มืองให้เป็น Smart City
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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แบบ จ.๑

บทที่ 3 บัญชีรายการชุดโครงการ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมัน่ คง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสอู่ าเซียน”
ประเด็นการ
แผนงาน/
พัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๑
การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและ
สร้างมูลค่า
เพิ่มจาก
อุทยาน
ธรณีโลก
การท่องเที่ยว
การเกษตร
และการค้าสู่
อาเซียนที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง

๑. เพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เชิงสุขภาพและอุทยาน
ธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่ของชุมชน
๒. พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์
และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
โดยมีภูมิปัญญา
จนมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ประกอบการ
รองรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและต่อเนื่อง
โดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

๑.จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศรวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวิทยา
และสถาน
ประกอบการ
ได้รับพัฒนาสู่
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยที่
เพิ่มขึ้น

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๒. ร้อยละ
รายได้
จากการ
ท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น

5
(9,230
ลบ.)

5.๕
(๙,๒73
ลบ.)

6
(๙,317
ลบ.)

1
(8,877
ลบ.)

2
(8,965
ลบ.)

3.91
(9,136
ลบ.)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ประเด็นการ
พัฒนา

แผนงาน/
แนวทางการพัฒนา
๔. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่
น่าเที่ยว เมืองต้อง
ห้ามพลาด
๕. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางบก ทาง
น้ำ และทางอากาศ
รองรับเส้นทางท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับระบบโลจิสติกส์ด้าน
การท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐานเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ
๖. เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตภาคเกษตร การ
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการแปรรูป และสร้าง
คุณค่า เพื่อการแข่งขัน
๗. สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ด้ ว ยกลไกการ
ส นั บ ส นุ น เศ ร ษ ฐ กิ จ
ชุ ม ชนฐานการเกษตร
ตามแนวท างป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. สนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล และบริการ
ฮาลาล เชื่อมโยง
ชายแดนใต้ และสังคม
มุสลิมนานาชาติ

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา

๓. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ที่สำคัญ
(หมายเหตุ:
สินค้าสำคัญ
ปาล์ม, ยาง,
ผลผลิตด้านการ
ประมงพาณิชย์)

๔. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการ
จำหน่ายสินค้า
OTOP

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.5
(6,363 (6,428 (6,525 (6,659 (6,829 (6,560
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)

๑๐
(๙๖๑
ลบ.)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
(๑,๐๕๗ (๑,๑๖๓ (๑,๒๗๙ (๑,๔๐๖ (๑,๑๗๓
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
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ประเด็นการ
แผนงาน/
พัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๙ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของ
จังหวัดให้เป็นแบรนด์
ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
๑๐. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรให้พึ่งพา
ตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถ
แข่งขันได้
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ให้เติบโตสู่การสร้างเป็น
ตราสินค้า (Branding)
ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย
จนมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
พื้นที่การค้าให้มีความ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอาเซียน
13. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล โดยการ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

5. ร้อยละของ
13
15
17
19
21
17
ผลผลิต (แปลง (2,735 (2,783 (2,831 (2,879 (2,928 (2,831
ใหญ่ปาล์มน้ำมัน กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่)
ปี 2559) ที่
เพิ่มขึ้น (ผลการ
ดำเนินการตาม
แนวทางส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่)
ปี 2558 =
ปีฐาน 2,420
กก./ไร่ (ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ)

๖. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาของ
มูลค่าการค้า
ชายแดน

6.๐
(437
ลบ.)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

8.0
(๔๗2
ลบ.)

10.๐
(๕19
ลบ.)

12.0
(581
ลบ.)

14.0
(662
ลบ.)
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10.0
(534
ลบ.)

ประเด็นการ
พัฒนา
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
แบบมี
ส่วนร่วม
อย่างสมดุล
และยั่งยืน

แผนงาน/
แนวทางการ
พัฒนา
๑. สร้างความรู้
ความตระหนัก
จิตสำนึก และการมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อุทยานธรณีโลกสตูล
แก่ประชาชน ชุมชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
และเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล
๒. สร้างกลไกการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่าง
เป็นระบบ ทั้งระยะสั้น
กลาง ระยะยาว
ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน และสร้าง
ความมั่นคงทางน้ำ
รองรับการเติบโต
ของเมือง
ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก
และการพัฒนาพื้นที่
อุทยานธรณีโลก
๓. สร้างระบบการ
จัดการขยะ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา
๑. จำนวนพื้นที่
ป่าที่ได้รับการ
ปลูกเพิ่มต่อปี
(ไร่)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

๑๒๐

๑๒๕

๑๓๐

๑๓๕

๑๔๐

๑30

๒.ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของ
แหล่งน้ำขนาด
เล็ก เพื่อการ
อุปโภค, บริโภค
และพื้นที่
เกษตรกรรม

๕
(๑57
แหล่ง)

๖
(๑63
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๘
(๑79
แหล่ง)

5
(๑87
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๓. จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของ
ชุมชนที่มี
ส่วนรวมต่อการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยาน
ธรณีโลกสตูล
และพื้นที่
ต่อเนื่อง

(๒4
แหล่ง)

(๒6
แหล่ง)

(๒8
แหล่ง)

(๓0
แหล่ง)

(๓2
แหล่ง)

(๒๘
แหล่ง)

๔.จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

100

110

120

130

140

120

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ประเด็นการ
พัฒนา

แผนงาน/
แนวทางการพัฒนา
๔. พัฒนาระบบการ
จัดการปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลก
ร้อนและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
๕. เสริมสร้างและ
พัฒนาชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สะอาด
ธรรมชาติบริสุทธิ์
๖. สร้างคุณค่าจาก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
สู่แหล่งพลังงาน
ทดแทน พลังงาน
ทางเลือก เติมความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ ป่าเขา
นิเวศลำน้ำ นิเวศป่า
ชายเลน และนิเวศทาง
ทะเล เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร และการ
สร้างคุณค่ารองรับการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา
๕.ร้อยละปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการกำจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
ทั้งหมด

6. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายด้าน
สาธารณภัยจาก
ทั้งหมด ๒80
หมู่บ้าน

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

60

65

70

75

80

70

(55,079.94
ตัน)

(58,139.94

(61,199.94

ตัน)

ตัน)

(64,259.94
ตัน)

(67,319.94
ตัน)

(61,199.94
ตัน)

40

45

50

55

60

50

(112
หมู่บ้าน)

(126
หมู่บ้าน)

(140
หมู่บ้าน)

(154
หมู่บ้าน)

(168
หมู่บ้าน)

(22
หมู่บ้าน)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ประเด็นการ
พัฒนา
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
สังคมสันติสุข
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
บนฐานของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงาน/
แนวทางการ
พัฒนา
๑. ส่งเสริมความ
อบอุ่นและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ของสมาชิกใน
ครอบครัว
และความผาสุก
ในชุมชน
๒. พัฒนาบริการ
ทางการแพทย์
ภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย
และสมุนไพร
ส่งเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้แก่
ประชาชนให้เห็น
ความสำคัญของ
ภาวะสุขภาพที่ดี
และเตรียมพร้อมรับ
โรคอุบัติใหม่
๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทาง
ด้านสังคม จิตอาสา
และองค์กร
สาธารณประโยชน์
ให้เข้มแข็งและเป็น
หุ้นส่วนในการ
พัฒนาสังคม
๔. ส่งเสริมการมี
งานทำ สร้างอาชีพ
ที่มั่นคง ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน
รองรับการแข่งขัน
และการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

๑. ร้อยละของ
85
จำนวน
โรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(HA)

พ.ศ.
2562

85

พ.ศ.
2563

85

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

พ.ศ.
2565

100

๑๐๐

๙1

๒. ร้อยละที่ลดลง
ของอัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิต
สูงรายใหม่ (อัตรา
ต่อแสนประชากร)
เบาหวาน

-ความดันโลหิต
สูง

๕

๕

๕

๕

๕

๕

(1,111)

(1,217)

(1,157)

(1,100)

(1,045)

(1,126)

๕

๕

๕

๕

๕

๕

(3,829)

(3,638)

(3,457)

(3,255)

(2,826)

(3,401)

22

23

25

26

๒7

24.60

๐.290 ๐.๒๘7

๐.๒84

๐.๒81

๐.๒๘7

๓. ร้อยละของผู้
เข้าสูค่ วาม
คุ้มครองภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม
ต่อกำลังแรงงาน
ทั้งหมด

๔. ค่าสัมประสิทธิ์ ๐.293
ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้
ลดลง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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ประเด็นการ
พัฒนา

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๕. พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุก
ประเภท ทุกระดับ
สู่การเรียนรู้ของ
ประชาชนให้
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงเป็น
พลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก
๖. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
ระเบียบความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็ง ด้วยตนเอง
๗. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขสถาบัน
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา
ประเพณี บนความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
พ.ศ.
2561
เป้าหมายการ
พัฒนา
๕. ร้อยละของ
๙๐
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2562

๙๑

พ.ศ.
2563

๙๒

พ.ศ.
2564

๙๓

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

พ.ศ.
2565

๙๔

๙๒

๖. ร้อยละ
ความสำเร็จของ
ชุมชน/หมู่บ้าน
เป้าหมายที่ผ่าน
เกณฑ์ชุมชน/
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
(280 หมู่บ้าน)

80

85

90

95

100

90

๗. ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดสตูล
ที่มีการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๐

๘. ร้อยละของ
3
(37.63,
ค่าเฉลี่ยคะแนน
34.65)
O-NET ทุกวิชา
ของนักเรียนชั้น ป.
๖/ม. ๓ เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

3

3

3

3

3

(39.13,
36.15)

(40.63,
37.65)

(42.13,
39.15)

(43.63,
40.65)

(40.63,
37.65)
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ประเด็นการ
พัฒนา

แผนงาน/
แนวทางการ
พัฒนา
๘. ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐตาม
บริบทของพื้นที่
พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐
๙. คุ้มครองสิทธิและ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพและสุขภาวะ
ของผู้สงู อายุ
คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม
๑๐. ยกระดับการมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม
และพัฒนาสังคม
พหุวัฒนธรรมให้เกิด
คุณค่าและมูลค่า
11. พัฒนาพื้นที่
เมืองให้เป็น
Smart City

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
25612565

32.09
9. ร้อยละที่
ลดลงของปัญหา
อาชญากรรม
ต่อประชากร
แสนคน

31.59

31.09

30.59

30.09

31.09

53
55
๕7
๕9
61
๕7
๑0. ร้อยละของ
(๑71
จำนวนหมู่บ้าน/ (159 (๑65 (๑71 (๑77 (๑83
ชุมชนปลอดยา หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน หมู่บ้าน/
เสพติด (หมู่บ้าน ชุมชน) ชุมชน) ชุมชน) ชุมชน) ชุมชน) ชุมชน)
สีขาว) ต่อ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งหมด ๒80
หมู่บ้าน 20
ชุมชน
รวม 300)
๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเร็จ (Case
Management )
ด้านความรุนแรง
ในครอบครัว

๑๐๐

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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สรุปงบประมาณรวม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน)
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
(1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเทีย่ ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
งบประมาณของ
20 159,688,492
14 101,311,100
14
173,681,800
12
173,729,000
25
356,792,161
85
965,202,553
จังหวัด
งบประมาณของ
84
37,284,086
94
40,126,635 120
243,188,934 120
244,459,143 122
340,030,187
540
905,088,985
กระทรวง กรม
งบประมาณของ
31
64,272,000
40 102,900,000
78
330,971,305 105
807,150,295 120 1,671,134,205
374 2,976,427,805
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบประมาณ

งบประมาณของ
2
2,600,000
2
2,600,000
2
2,600,000
เอกชน
137 263,844,578 150 246,937,735 214
750,442,039
รวม (1)
(2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
งบประมาณของ
3
22,571,395
9
78,956,900
2
850,600
จังหวัด
งบประมาณของ
1
670,000
1
670,000
2
870,000
กระทรวง กรม
งบประมาณของ
11
4,160,000
11
4,100,000
36
220,279,000
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2

2,600,000

239 1,227,938,438
3

2,022,300

2

870,000

41

94,807,600

งบประมาณของ
เอกชน
15
27,401,395
21
83,726,900
40
221,999,600
46
97,699,900
รวม (2)
(3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณของ
4
7,731,646
6
8,743,500
5
8,761,500
2
4,972,800
จังหวัด
งบประมาณของ
93 267,527,084
94 270,313,819 100
728,437,319 105
728,426,719
กระทรวง กรม
งบประมาณของ
65
21,453,500
68
23,154,200
82
276,709,200 106 1,474,666,200
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2

2,600,000

10

13,000,000

269 2,370,556,553

1,009

4,859,719,343

5,465,090

21

109,866,285

90 1,171,950,900

96

1,175,030,900

165

704,033,000

4

66

-

380,686,400

-

160 1,558,102,390

-

-

282

1,988,930,185

12

47,047,840

29

77,257,286

107

729,871,019

499

2,724,575,960

116 1,743,411,400

437

3,539,394,500

-

-

งบประมาณของ
เอกชน
รวม (3)
รวม(1)+(2)+(3)
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
จังหวัดแบบ
บูรณาการ

162
314
-

296,712,230
587,958,203
8,000,000

168
339
-

302,211,519
632,876,154
8,000,000

187
441
-

1,013,908,019
1,986,349,658
8,000,000

213 2,208,065,719
498 3,533,704,057
8,000,000

235 2,520,330,259
965 6,341,227,746
664 6,448,989,202 2,256 13,189,877,274
8,000,000
40,000,000

รวมทัง้ สิ้น

314

595,958,203

339

640,876,154

441

1,994,349,658

498 3,541,704,057

664 6,456,989,202 2,256 13,229,877,274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
งบประมาณจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทัง้ สิ้น

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ

พ.ศ.2562
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ

พ.ศ.2563
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ

พ.ศ.2564
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ

พ.ศ.2565
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ

20 159,688,492
3 22,571,395
4
7,731,646
8,000,000

14 101,311,100
9 78,956,900
6
8,743,500
8,000,000

14 173,681,800
2
850,600
5
8,761,500
8,000,000

12 173,729,000
3
2,022,300
2
4,972,800
8,000,000

25 356,792,161
4
5,465,090
12 47,047,840
8,000,000

85
21
29
-

965,202,553
109,866,285
77,257,286
40,000,000

27 197,991,533

29 197,011,500

21 191,293,900

17 188,724,100

41 417,305,091

135 1,192,326,124

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(1) งบประมาณจังหวัด
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ของชุมชน
1. โครงการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา
2. โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณพ์ซากดึกดาบรรพ์
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัล
ราชสมบัติครบ 70ปี
9 มิถุนายน 2559
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมรชินีนาถ
ทรงพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม
2559 และเนื่องในโอกาส
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงมี
พระชนมายุ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558

1

2

1

2

1

2

4. โครงการปรับปรุงแหล่ง
โบรานคดี
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

1
1

อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา
อาเภอละงู

8,476,800

8,476,800

19,629,000

19,629,000

นิคมสร้าง
ตนเองพัฒนา
ภาคใต้

17,180,000

17,180,000

2

อาเภอควนโดน

1,480,200

1,480,200

3

อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา

7,188,000

7,188,000

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างซุ้มประตู
ข้ามกาลเวลา ขนาดกว้าง
0.70 เมตร ยาว 2.60 เมตร
สูง 2.70 เมตร และ
สิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 1
แห่ง (บริเวณอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล)

5,700,000

5,700,000

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ขนาด กว้าง 2
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
100 เมตร (บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ม.4
ต.ปากนา อ.ละงู จ.สตูล)

1,488,000

1,488,000

6. โครงการสื่อสารจังหวัดและ
ประชาสัมพันธ์เมืองอุทยาน
ธรณีโลก
กิจกรรมที่ 1 การสื่อสาร
นโยบายจังหวัด และแถลงผล
การดาเนินงานโดยผู้บริหาร
ของจังหวัดต่อสื่อมวลชน
กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
สะพานข้ามกาลเวลา

1

2

สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสตูล

1,000,000

1,000,000

2,000,000

-

-

1

3

อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา

7,339,500

7,339,500

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ขนาดกว้าง 1.40
เมตร ระยะทาง 400 เมตร
(ระยะที่ 1) พร้อมป้ายสื่อ
ความหมาย (บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ม.4
ต.ปากนา อ.ละงู จ.สตูล)

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ขนาดกว้าง 2.00
เมตร ระยะทาง 250 เมตร
(ระยะที่ 2) (บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ม.4
ต.ปากนา อ.ละงู จ.สตูล)
8. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
ให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกในอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่
9. โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อนาพุร้อนรองรับ
ท่องเที่ยวสุขภาพ
กิจกรรม ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวบ่อนาพุร้อนทุ่งนุ้ย
10. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

1

1

1

2

2

2

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกถาภูผาเพชร
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกนาตกธารปลิว
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกนาตก
วังสายทอง
11. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ
ตะโละวาว อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา

อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา

2

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา

กิจกรรม ก่อสร้างสะพาน
ท่าเทียบเรือตะโละวาว
ขนาดยาว 142 เมตร
กว้าง 4 เมตร และ ยาว 8
เมตร กว้าง 44 เมตร
(ช่วงหัวตัว T) และพร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ
12. โครงการจัดทาแผนแม่บท
เมืองเก่าสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า)
เชื่อมโยงเมืองเก่าฝั่งอันดามัน
กิจกรรม จ้างที่ปรึกษาศึกษา
จัดทาแผนแม่บทพืนที่เมืองเก่า
สุไหงอุเป (ทุ่งหว้า)

1

2

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

6,092,500

6,092,500

1,247,000

1,247,000

26,346,400

26,346,400

18,434,400

18,434,400

7,912,000

7,912,000

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล

เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขา
บรรทัด

1

พ.ศ. 2561

7,600,000

7,600,000

7,600,000

7,600,000

11,385,200

11,385,200

1,528,400

1,528,400

4,888,400

4,888,400

4,968,400

4,968,400

17,853,000

17,853,000

17,853,000

17,853,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
13. โครงการพัฒนาแหล่ง
1
2
สานักงานการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถี
ท่องเที่ยวและ
ชีวิตชุมชน ปรับปรุงอาคาร
กีฬาจังหวัดสตูล
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า อุทยานธรณีโลกสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

19,090,100

19,090,100

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอาคาร
และจัดนิทรรศการภายใน
อาคารที่ทันสมัย
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า ๑ รายการ

9,497,000

9,497,000

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า ๑ รายการ

1,686,000

1,686,000

กิจกรรมที่ 3 จัดทาซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติทางเข้า
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า 1 รายการ

1,857,100

1,857,100

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุง
ลานถนนทางเข้า
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า ไม่น้อยกว่า 2,710
ตารางเมตร

3,395,000

3,395,000

กิจกรรมที่ 5 จัดทาจุดถ่ายรูป
หน้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์
ทุ่งหว้า 1 จุด

2,450,000

2,450,000

กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้าง
205,000
205,000
ท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก
1 จุด
14. โครงการพัฒนา
1
2
วนอุทยาน
2,126,000
2,126,000
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นาตกธารา
วนอุทยานนาตกธาราสวรรค์
สวรรค์
กิจกรรมที่ 1 สร้างห้องนารวม
1,221,000
1,221,000
ชาย หญิง
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
750,000
750,000
ซ่อมแซมลานจอดรถ
กิจกรรมที่ 3 จัดทาเส้นทาง
155,000
155,000
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ระยะทาง 1,200 เมตร
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
15. โครงการส่งสริมกิจกรรม
1
2
สนง.ท่องเที่ยว
5,980,000 1,032,000
7,012,000
ด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ
และกีฬา
จังหวัดสตูล
16. โครงการพัมนาสิ่งอานวย
1
2
เขตห้ามล่าสัตว์
12,110,380
12,110,380
ความสะดวกบริเณแหล่ง
ป่าหนองปลัก
ท่องเที่ยว เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พญา-เขาระยา
หนองปลักพระยาและเขาพระ
บังลา
ยาบังสา
17. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ
SMEs รองรับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก

1

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

1,177,200

1,177,200

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริม
การตลาด
18. โครงการพัฒนาการ
1
2
ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 มรกตอันดามัน
มหัศจรรย์อาหารอร่อย
กิจกรรมที่ 2 สตูลอิดลฟิ
ิ ตรี
โอเพ้นเฮ้าส์
กิจกรรมที่ 3 วิ่งย้อนรอย
ประวัติศาสตร์ตะรุเตา
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
ประจาปี 2564
กิจกรรมที่ 5 การจัดงาน
แข่งขันว่าวประเพณีและ
แสดงว่าวนานาชาติ
กิจกรรมที่ 6 งาน Satun
UNESCO Global Geopark
Fair 2021
19. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 การบริหาร
จัดการกลุ่มและเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริม
ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 3 การจัดการธุรกิจ
ฮาลาลสาหรับสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมที่ 4 ยกระดับการ
พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้าง
ศักยภาพการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา
จังหวัดสตูล

2

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

109,600

109,600

882,600

882,600

50,000

50,000

135,000

135,000
3,697,300

980,000

-

980,000

500,000

-

500,000

685,000

485,100

1,170,100

1,370,000

522,000

1,892,000

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

1,755,500

1,190,200

2,945,700

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งหว้า

2,324,300

1,500,000

3,824,300

1,383,900

1,383,900

638,000

638,000

74,200

74,200

163,000

163,000

58,300

58,300

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สานักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานสตูล
วิทยาลัยชุมชน
สตูล

-

11,312,100

7,614,800

เทศบาลตาบล
กาแพง
สมาคม
มัคคุเทศก์
จังหวัดสตูล
อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา
สานักงาน
จังหวัดสตูล

1

พ.ศ. 2561

สานักงานการ
403,800
403,800
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
สานักงาน
46,600
46,600
เกษตรจังหวัด
สตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการ
20. โครงการพัฒนาบุคลากร
1
3
สนง.ท่องเที่ยว
3,701,900
700,000
5,151,900
750,000
มีมาตรฐานสากลเพื่อการ
และกีฬา
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและ
สร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว Geo park
มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างเอกลักษณ์และ
สร้างการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว Geo park
21. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล

1

2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม
หลักสูตรด้านมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะ
อาชีพการบริการ
เพื่อการท่องเที่ยว

22. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
สู่ความเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรม
หลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่างประเทศ)” จานวน 211
ชั่วโมง

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

400,000

400,000

350,000

350,000

2,472,000

2,472,000

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

864,600

864,600

1,607,400

1,607,400

2,311,820

2,311,820

866,950

866,950

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรม
หลักสูตร “วิชามัคคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)”
จานวน 130 ชั่วโมง

576,400

576,400

กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร
“มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค
(ภาคใต้)” กรณีเปลี่ยนผ่าน
ประเภทใบอนุญาตจาก
มัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)
จานวน 27 ชั่วโมง

340,600

340,600

กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรม
หลักสูตร “อาสาสมัครผู้นา
เที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล”
จานวน 30 ชั่วโมง

192,950

192,950

กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรม
หลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ
150 ชั่วโมง”
กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรม
หลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพื่อ
สุขภาพ 60 ชั่วโมง”
23. โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

236,010

236,010

98,910

98,910

1,478,950

1,478,950

1

2

พ.ศ. 2562

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

1. วิทยาลัยชุมชน
สตูล
2. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
3. สานักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดตูล
4. สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล
5. สานักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานสตูล

1

พ.ศ. 2561

2

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการ
พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(ไลฟ์การ์ด)
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนท่องเที่ยวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs
24. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสู่เมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
กิจกรรมที่ 1 การจัดตังศูนย์
ฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
ช่างปรับอากาศภายในบ้านและ
การพาณิชย์ขนาดเล็ก
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1

2

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
วิทยาลัยชุมชน
สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

643,200

643,200

105,750

105,750

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล

580,000

580,000

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

150,000

150,000

สานักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานสตูล

2,133,500

2,133,500

1,277,750

1,277,750

855,750

855,750

กิจกรรมที่ 2 การจัดตังศูนย์
ฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน
จากโซล่าเซลล์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมือง
ต้องห้ามพลาด
25. โครงการสร้างแรงงาน
คุณภาพคลับเคลื่อนสตูล
สู่ Thailand 4.0
26. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานไทย เพื่อการมีงานทา
ขับเคลื่อนสตูล
27. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเกาะราวี
(หาดทรายขาว) อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

1

4

สนง.แรงงาน
จังหวัดสตูล

1

4

สนง.จัดหางาน
จังหวัดสตูล

1

2

อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา

3,538,300

3,538,300

636,700

636,700

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ขนาด
กว้าง 24 เมตร ยาว 8 เมตร
จานวน 1 หลัง

3584000

3,584,000

3584000

3,584,000

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
28. โครงการกอ่สร้างถนน
และท่าเทียบเรือประมงพืนบ้าน
หมู่ที่ 4 ตาบลสาคร
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

1

2

อาเภอท่าแพ

2,505,500

2,505,500

29. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ตาบลปาล์มพัฒนา
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล

1

2

อาเภอมะนัง,
(อบต.ปาล์ม
พัฒนา)

3,359,000

3,359,000

30. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตสริมเหล็ก
อาเภอควนโดน
31. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด

1

2

อาเภอควนโดน

17,512,800

17,512,800

1

2

อาเภอควนโดน

4,735,200

4,735,200

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
32. โครงการพัฒนาเส้นทาง
1
2
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
33. โครงการปรับปรุงเส้นทาง 1
2
สู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม ปรับปรุงทางเท้าทาง
หลวงหมายเลข 406
ตอนควบคุม 0103
ตอนย่านซื่อ - ตามะลัง
ระหว่าง กม. 86+700 กม. 89+115
34. โครงการปรับปรุงถนนใน
ชุมชนเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
35. โครงการปรับปรุงถนน
จราจรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
วิถีชุมชน
36. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยเลียบคลองมัมบัง
หมู่ที่7 ตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล

1

2

1

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล
แขวงทางหลวง
สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

49,775,000
50,495,100

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565
49,775,000

6,687,000

57,182,100

6,687,000

6,687,000

8,870,000

8,870,000

2

อุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน
อาเภอละงู

6,863,000

6,863,000

1

2

อาเภอเมือง

4,843,000

4,843,000

37. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บริเวณรอบวัดถาเขาจีน
หมู่ที่ 1 ตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล

1

2

อาเภอเมือง

2,028,000

2,028,000

38. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังโตน
หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน
ตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล

1

2

อาเภอละงู

5,803,500

5,803,500

39. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผัง 120
ซอยในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7
ตาบลอุใดเจริญ
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1

2

อาเภอควน
กาหลง

1,818,200

1,818,200

40. โครงการพัฒนาอานวย
ความปลอดภัยและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อ
ยกระดับยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

41,140,000

41,140,000

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย
สต.3003 แยกทางหลวง
หมายเลข 416 - บ้านลาหงา
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

16,500,000

16,500,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตังไฟฟ้า
แสงสว่าง สาย สต.3014
แยกทางหลวงหมายเลข 416
- ถาเจ็ดคต ตาบลละงู
นิคมพัฒนา และปาล์มพัฒนา
อาเภอละงู ควนกาหลง
และมะนัง จังหวัดสตูล

24,640,000

24,640,000

22,475,000

22,475,000

22,475,000

22,475,000

41. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวธรณีโลก
กิจกรรม ติดตังไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบกิ่งเดีย่ ว จานวน 529 ต้น

1

2

แขวงทางหลวง
สตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
1) ทางหลวงหมายเลข 404
ตอนควบคุม 0201 ตอน
บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.
6+309 - กม. 71+838
ถนน 2 เล่น/4 เลน ระยะทาง
45.645 กม. ชนิดเสาไฟฟ้า
แบบกิ่งเดีย่ ว สูง 9.00 เมตร
ชนิด HPSL 250

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

2) ทางหลวงหมายเลข 406
ตอนควบคุม 0103 ตอน
ย่านซื่อ - ตามะลัง ระหว่าง
กม. 98+805 - กม.
99+540 ถนน 2 เลน/ 4
เลน ระยะทาง 0.735 กม.
ชนิดเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดีย่ วสูง
9.00 เมตร ชนิด HPSL 250
WATTS,CUT OFF
3) ทางหลวงหมายเลข 4051
ตอนควบคุม 0100 ตอน
นาลาน - เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม.
5+640 - กม. 8+440
ถนน 2 เลน/4 เลน ระยะทาง
2.800 กม. ชนิดเสาไฟฟ้า
แบบกิ่งเดีย่ วสูง 9.00 เมตร
ชนิด HPSL 250
WATTS,CUT OFF
4) ทางหลวงหมายเลข 4137
ตอนควบคุม 0100 ตอน
ทุ่งตาเสา - สวนเทศระหว่าง
กม. 7+400 - กม. 9+500,
กม. 16+700 - กม.
19+360ถนน 2 เลน/4 เลน
ระยะทาง 4.760 กม. ชนิด
เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดีย่ ว
สูง 9.00 เมตร ชนิด HPSL
250 WATTS,CUT OFF
5) ทางหลวงหมายเลข 4184
ตอนควบคุม 0100 ตอน
ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง
กม. 6+800 - กม. 8+270,
กม. 14+000 - กม.
16+975ถนน 2 เลน/ 4 เลน
ระยะทาง 4.445 ชนิดเสา
ไฟฟ้าแบบกิ่งเดีย่ ว สูง 9.00
เมตร ชนิด HPSL 250
WATTS,CUT OFF
42. โครงการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย(Satun UNESCO
Global Geopark)

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

32,905,000

32,905,000

กิจกรรมที่ 1 ติดตังไฟฟ้า
แสงสว่าง แยกทล.4051บ้านหาดทรายยาว
ปริมาณงาน 1 แห่ง

18,984,000

18,984,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่าง แยกทล.416บ้านต้นหยงละไน้
อาเภอทุ่งหว้า,ละงู จังหวัดสตูล
ปริมาณงาน 1 แห่ง

13,921,000

13,921,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
43. โครงการยกระดับและ
1
2
แขวงทางหลวง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน
สตูล
ธรณีโลกสตูล (Unesco
Global Geopark)

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

40,130,000

40,130,000

กิจกรรมที่ 1 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างแบบกิ่งเดีย่ ว ทางหลวง
หมายเลข 404 ตอนบ้านนาละงู

19,340,000

19,340,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างแบบกิ่งเดีย่ ว ทางหลวง
หมายเลข 4137
ตอนทุ่งตาเสา-สวนเทศ

20,790,000

20,790,000

44. โครงการยกระดับและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)

50,000,000

50,000,000

กิจกรรมที่ 1 งานเสริมผิวแอล
ฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404
ตอนบ้านนา - ละงู
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ระหว่าง กม.62+200 กม.66+500 ระยะทาง
4.300 กม. ความกว้าง
ผิวทาง 12 ม.

20,000,000

20,000,000

กิจกรรมที่ 2 งานเสริมผิวแอล
ฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406
ตอนศาลากันตง - ตามะลัง
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
ระหว่าง กม.92+974 กม.94+700 ระยะทาง
1.726 กม. ความกว้าง
ผิวทาง 10.00 ม.
และระหว่าง กม.94+790 กม.99+890 ระยะทาง
5.040 กม. ความกว้างผิวทาง
10.00 ม.

30,000,000

30,000,000

32,500,000

32,500,000

20,000,000

20,000,000

12,500,000

12,500,000

40,000,000

40,000,000

45. โครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 งานก่อสร้าง
ถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนน
สาย สต. 3028 แยกทาง
หลวงหมายเลข 416 (กม.ที่
46+500) – บ้านทุ่งดินลุ่ม
อาเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง

1

1

2

2

แขวงทางหลวง
สตูล

แขวงทางหลวง
ชนทบสตูล

กิจกรรมที่ 2 งานก่อสร้าง
ถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนน
สาย สต. 3014 แยกทาง
หลวงหมายเลข 416 (กม.ที่
28+080) – ถาเจ็ดคต
อาเภอละงู, ควนกาหลง, มะนัง
จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1
แห่ง
46. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทางถนน

1

2

แขวงทางหลวง
ชนทบสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร
สาย สต.4020 แยก ทล.
4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด
อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน
1 แห่ง

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร
สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก
– บ้านบุโบย อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ถึง สาย สต.
5030 เขตเทศบาลตาบล
กาแพง – บ้านสนกลาง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน
1 แห่ง
47. โครงการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทางเข้านาตกธารา
สวรรค์ หมู่ที่ 5 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6
เมตร

1

48. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 1 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างแบบกิ่งเดีย่ วและกิ่งคู่
- ทางหลวงหมายเลข 421
ตอนควบคุม 0100 ตอน
กาเน๊ะ – สตูล ระหว่าง กม.
0+850 – กม.10+215
เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825
กม.
- ทางหลวงหมายเลข 4362
ตอนควบคุม 0100 ตอน
นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน
ระหว่าง กม.0+330 –
กม.9+980 เป็นตอนๆ
ระยะทาง 8.890 กม.

1

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000

55,835,000

55,835,000

21,315,000

21,315,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตังไฟฟ้าชนิด
HIGH MAST
- ทางหลวงหมายเลข 4052
ตอนควบคุม 0100
ตอน เขาขาว
– ท่าเรือปากบารา
ระหว่าง กม.0+000 –
กม.11+716

20,820,000

20,820,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างแบบกิ่งเดียว - ทางหลวง
หมายเลข 404 ตอนควบคุม
0201, 0202 ตอน บ้านนา
– ละงู – สตูล ระหว่าง กม.
74+950 – กม.125+440
เป็นตอนๆ

13,700,000

13,700,000

84,800,024

84,800,024

1

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

พ.ศ. 2562

9,500,000

49. โครงการขับเคลื่อน
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อความปลอดภัย

2

พ.ศ. 2561

แขวงทางหลวง
สตูล

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 ติดตังเสาไฟฟ้า
สต.5025 แยก ทช.สต
3007 - บ้านเหนือคลอง อ.
ละงู , มะนัง จ.สตูล

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

24,885,000

24,885,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตังเสาไฟฟ้า
สต.5008 แยก ทช.สต
3014 - ถาภูผาเพชร ต.ทุ่ง
หว้า ปาล์มพัฒนา อ.ทุ่งหว้า ,
มะนัง จ.สตูล

19,690,000

19,690,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตังเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง สต.4004
บ้านหาดทรายยาว
(กม.15+300)

10,410,191

10,410,191

กิจกรรมที่ 4 ติดตังเสาไฟฟ้า
แสงสว่างทางเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนสาธารณะ
เขาโต๊ะพญาวัง อ.เมือง จ.สตูล

9,814,833

9,814,833

กิจกรรมที่ 5 ติดตังเสาไฟฟ้า
และไฟสัญญาณจราจร สต.
3018 แยก ทล416 บ้านท่าศิลา - ตันหยงละไน้
อ.ทุ่งหว้าอ.ละงู จ.สตูล แยก
ทล.416 - บ้านทุ่งบุหลัง
อ.ทุ่งหว้าอ.ละงู จ.สตูล

20,000,000

20,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

65,043,797

65,043,797

กิจกรรมที่ 1 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือ
ท่านาว ตาบลสาคร
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

12,433,850

12,433,850

กิจกรรมที่ 2 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างตลอดเส้นทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบริเวณหมู่บ้าน
เขาจีนและหมู่บ้านท่าจีน
ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล

46,811,000

46,811,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตังไฟฟ้าแสง
สว่าง บริเวณศาลากลาง
จังหวัดสตูล อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล

2,890,000

2,890,000

กิจกรรมที่ 4 ติดตังไฟฟ้าแสง
2,908,947
สว่างบริเวณโรงเรียนสตูลวิทยา
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างคุณค่าเพื่อการแข่งขัน
52. โครงการสนับสนุนโรง
1
2
สนง.พลังงาน
430,000
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดสตูล
สาหรับวิสาหกิจชุมชน
53. โครงการส่งเสริมการเลียง 1
2
สนง.ประมง
588,400
1,030,000
ปลานวลจันทร์ทะเลแบบ
จังหวัดสตูล
พัฒนาในบ่อดิน
กิจกรรมที่ 1 การเลียงปูทะเล
188,400
ในบ่อดินแบบพัฒนา

2,908,947

50. โครงการปรับปรุงทางเท้า
รองรับเส้นทาง เชื่อมโยงกับ
ระบบโลจิสติกส์ ด้านการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรม ปรับปรุงทางเท้า
ทางหลวงหมายเลข 4052
ตอน เขาขาว-ท่าเรือปากบารา
51. โครงการโครงสร้างพืนฐาน
เพื่อความปลอดภัยชุมชน

1

1

2

2

แขวงทางหลวง
สตูล

แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล

430,000

1,618,400

188,400

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลียง
ปลานวลจันทร์ทะเลแบบ
พัฒนาในบ่อดิน
54. โครงการเพิ่ม
1
2
สานักงานปศุ
ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
สัตว์จังหวัดสตูล
แบบประณีต (Intensive Farm)

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

400,000

พ.ศ. 2565
1,030,000

พ.ศ. 2561-2565
1,430,000

๖๕๙,๗๐๐

659,700

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
โคเนือแบบประณีต (Intensive
Farm)

๑๘๒,๓๐๐

182,300

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
แพะเนือแบบประณีต
(Intensive Farm)

๑๘๒,๓๐๐

182,300

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
ไก่พืนเมืองและเป็ดเทศเพื่อ
เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร
ที่มีรายได้น้อย

295,100

295,100

258,600

258,600

167,400

167,400

91,200

91,200

55. โครงการส่งเสริมการเลียง
สัตว์นาชายฝั่ง (ปลากะพงขาว
และปลากะรัง) แบบพัฒนาใน
บ่อดิน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลียง
ปลากะพงขาวแบบพัฒนาใน
บ่อดิน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลียง
ปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน
56. โครงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดออนไลน์ด้วย
DIGITAL MARKETING
กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตร
“การตลาดออนไลน์” จานวน
30 ชั่วโมง
วงเงิน 605,100 บาท

1

605,100

605,100

605,100

1,690,000

1,690,000

840,000

840,000

850,000

850,000

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดสตูล

586,800

586,800

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตและการตลาดโคเนือ
คุณภาพสูง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล

130,800

130,800

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตและการตลาดแพะเนือ
คุณภาพสูง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล

136,800

136,800

กิจกรรมที่ 2 ผลิตพันธุ์กุ้งทะเล
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์นา
บริเวณที่วางซัง
58. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดโคเนือ แพะเนือคุณภาพสูง การแปร
รูปและผลิตภัณฑ์

1

1

2

สานักงาน
ประมงจังหวัด
สตูล

605,100

57. โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ของชุมชนประมง
พืนบ้านจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 จัดทาและวางซัง
กอบริเวณชายฝั่งทะเลที่มี
ความลึกของนาไม่น้อยกว่า
7 เมตร

1

2

2

2

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สานักงาน
ประมงจังหวัด
สตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดองค์
สานักงานปศุ
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
สัตว์จังหวัดสตูล
แปรรูปและทาผลิตภัณฑ์
จากเนือโค-เนือแพะ

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

319,200

319,200

233,200

233,200

102,800

102,800

42,800

42,800

58,800

58,800

28,800

28,800

800,750

800,750

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
169,550
การบริหารจัดการกลุ่มและ
การตลาด
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและ
331,200
พัฒนาตลาดเกษตรกร
“Green Market”
กิจกรรมที่ 3 จัดงาน
300,000
ประชาสัมพันธ์ “ตลาด
เกษตรกร”
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
61. โครงการมหกรรมเกษตร
1
2
สนง.เกษตรและ
1,649,200
สตูล
สหกรณ์จังหวัด
สตูล
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
1,175,000
การตลาดสินค้าเกษตรสตูล
กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลผลิต
239,000
พืชผลทางการเกษตรสตูล
กิจกรรมที่ 3 ประกวดสัตว์สตูล
235,200
62. โครงการปลูกจิตสานึก
1
2
สนง.เกษตรและ
1,595,200
676,400
รักษ์เกษตรในโรงเรียน
สหกรณ์ จังหวัด
สตูล
กิจกรรม ปลูกจิตสานึกรักษ์
676,400
เกษตรในโรงเรียน
63. โครงการเสบียงสัตว์เพื่อ
1
2
ศูนย์วิจัยและ
4,749,200
ความมั่นคงภาคใต้ตอนล่าง
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล
64. โครงการเพื่อความมั่นคง
1
2
สนง.เกษตร
4,359,220
ทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดสตูล
65. โครงการเสริมสร้างการ
1
5
กรมการพัฒนา
5,117,200
น้อมนาแนวพระราชดาริ
ชุมชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
66. โครงการเพิ่ม
1
2
สนง.ประมง
1,330,000
ประสิทธิภาพด้านการประมง
จังหวัดสตูล
67. โครงการวัฒนธรรมเพิ่ม
1
2
สนง.วัฒนธรรม
2,904,792
ค่ารากฐานสตูลยั่งยืน
จังหวัดสตูล

169,550

59. โครงการการพัฒนาระบบ
การเลียงไก่พืนเมืองและเป็ด
เทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ผู้มีรายได้น้อยจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเลียงไก่พืนเมือง/
เป็ดเทศ
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทาอาหารสัตว์
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการฟักไข่
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเชือดและ
จาหน่ายไก่
60. โครงการตลาดสินค้า
เกษตรเพื่อยกระดับรายได้
เกษตรกรจังหวัดสตูล

1

1

2

2

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สตูล, สานักงาน
เกษตรจังหวัด
สตูล

331,200

300,000

1,649,200

1,175,000
239,000
235,200
2,271,600

4,749,200

4,359,220
5,117,200

1,330,000
2,904,792

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
68. โครงการขยายผล
1
4
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
กิจกรรม การขยายผลโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดาริ
69. โครงการศูนย์เรียนรู้
1
2
เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์
พระราชา อาเภอละงู จังหวัด
สตูล

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
สานักงาน
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
สตูล
สานักงาน
เกษตรจังหวัด
สตูล

พ.ศ. 2564

1

2

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อานวยการและ
ติดตามประเมินผลโครงการ

พ.ศ. 2561-2565

๘๙๔,๔๐๐

894,400

๘๙๔,๔๐๐

894,400

๑,๔๐๐,๐๐๐

1,400,000

๒๔,๐๐๐

24,000

๑,๓๗๖,๐๐๐

1,376,000

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สตูล

๑,๐๔๑,๑๐๕

1,041,105

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
สตูล
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
สตูล

๙๗๗,๖๒๕

977,625

๖๓,๔๘๐

63,480

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้
คณะกรรมการ ศบกต.
และเกษตรกรผู้นา
กิจกรรมที่ 2 จัดทาจุดเรียนรู้
การทาการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
70. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน

พ.ศ. 2565

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 9 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
71. โครงการยกระดับ
1
2
สนง.พัฒนา
2,582,700
2,582,700
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs
ชุมชนจังหวัด
สตูล
72. โครงการพัฒนาศักยภาพ
1
2
สนง.เกษตร
2,857,700
2,857,700
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า
จังหวัดสตูล
เกษตรจังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการ
73. โครงการยกระดับ
1
2
สนง.พัฒนา
3,361,300
3,361,300
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
ชุมชนจังหวัด
OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน
สตูล
OTOP Village จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
แกนนาชุมชน สร้างภาคีการ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP
Village

126,500

126,500

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด การประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และหมู่บ้าน OTOP Village

1,134,800

1,134,800

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP
Village

2,100,000

2,100,000

74. โครงการส่งเสริมการ
เชื่อมโยงการจาหน่ายและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ
E : Commerce

1

2

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดสตูล

4,131,500

4,131,500

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล
ให้มีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน ในระบบ
E : Commerce
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริม
ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์
75. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และอุทยานธรณีโลก
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริม
การตลาด
76. โครงการพัฒนาผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
สู่มาตรฐานสากลและ
ส่งเสริมการตลาด

1

1

2

2

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดงาน
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ OTOP
และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัด
สตูล (Satun Festival)
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 13 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก
77. โครงการพัฒนาการ
1
2
สานักงานการ
ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้าน
ท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
กีฬาจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 วิวาห์เกาะไข่
อาเภอเมืองสตูล
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2565
กิจกรรมที่ 2 วิ่งส่งเสริมการ
สานักงานการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองสตูล
ท่องเที่ยวและ
“Run Thru Satun”
กีฬาจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 3 การจัดงาน
องค์การบริหาร
แข่งขันว่าวประเพณีและ
ส่วนจังหวัดสตูล
แสดงว่าวนานาชาติ
กิจกรรมที่ 4 วิ่งย้อนรอย
อุทยานแห่งชาติ
ประวัติศาสตร์ตะรุเตา
ตะรุเตา
ครังที่ 20
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขัน
สานักงาน
วอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
จังหวัดสตูล
ประจาปี 2565
กิจกรรมที่ 6 สตูลอีดลฟี
ิ ตรี
องค์การบริหาร
โอเพ้นเฮ้าส์
ส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 7 มรกตอันดามัน
เทศบาลตาบล
มหัศจรรย์อาหารอร่อย
กาแพง
ของดีที่ละงู
กิจกรรมที่ 8 Satun Halal
องค์การบริหาร
Street 2022
ส่วนจังหวัดสตูล

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

3,398,200

3,398,200

733,300

733,300

887,710

887,710

82,550

82,550

652,000

652,000

50,000

50,000

103,160

103,160

4,577,305

4,577,305

77,305

77,305

4,500,000

4,500,000

17,084,000

17,084,000

675,000

675,000

2,429,000

2,429,000

3,000,000

3,000,000

1,200,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

980,000

980,000

1,000,000

1,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
กิจกรรมที่ 9 จัดงานมหกรรม
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดสตูล“มาแลต๊ะ”
กิจกรรมที่ 10 งาน Satun
UNESCO Global Geopark
Fair

กิจกรรมที่ 11 เทศกาลงาน
ดอกกาหลงบาน ประจาปี
2565
กิจกรรมที่ 12 : งานวัน
จาปาดะ ผลไม้และของดี
จังหวัดสตูล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสตูล
สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

อาเภอควน
กาหลง

500,000

500,000

อาเภอควนโดน

800,000

800,000

159,688,492 101,311,100 173,681,800 173,729,000 356,792,161
20
14
14
12
25

965,202,553
85

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
(1) งบประมาณของจังหวัด
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูล
แก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
1. โครงการอุทยานธรณีโลก
(Satun Geopark)
สู่ อุทยานธรณีโลก
(Global Geopark)

1

5

สนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล
อบต.ทุ่งหว้า

4,613,700

4,613,700

2. โครงการสวนปาล์ม ร.9

1

5

นิคมสร้าง
ตนเองพัฒนา
ภาคใต้จังหวัด
สตูล

22,000,000

22,000,000

3. โครงการปรับปรุงซ้อมแซม
อาคารทรงงาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

1

5

สนง.ประมง
จังหวัดสตูล

4,283,300

4,283,300

4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสตูล

1

5

สานักงาน
จังหวัดสตูล

244,800 796,100

317,300

1,358,200

กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

อาเภอควนโดน

158,900

202,100

361,000

กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์และ
พัฒนาการผลิตสมุนไพร
ปลาไหลเผือกในเขต
ตาบลทุ่งนุ้ย

วิทยาลัย
ชุมชนสตูล

115,200

115,200

230,400

กิจกรรมที่ 3 สวนสมุนไพร
โรงพยาบาลทุ่งหว้า เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวม เรียนรู้
สมุนไพรพืนบ้าน และพัฒนาสู่
การใช้ประโยชน์แบบครบวงจร

โรงพยาบาล
ทุ่งหว้า

190,000

190,000

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์พันธุ์ไม้
ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่นที่
ใกล้สูญพันธ์ จังหวัดสตูล

สนง.
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จ.สตูล

332,000

332,000

สานักงาน
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

54,500

5. โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

1

2

๗๕๔,๑๐๐

808,600

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมที่ 1 ชาระ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม
เครือข่ายอุทยานธรณีโลก
ประจาปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
คณะกรรมการอุทยานธรณี
โลกสตูล
กิจกรรมที่ 3 การรองรับ
ประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล
6. โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565
54,500

๕๓,๐๐๐

107,500

91,300

91,300

๖๐๙,๘๐๐

609,800
๓๓๑,๗๙๐

331,790

กิจกรรมที่ 1 ชาระ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม
เครือข่ายอุทยานธรณีโลก
ประจาปี พ.ศ. 2565

๖๐,๕๐๐

60,500

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
บุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

๑๘๐,๐๐๐

180,000

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม
คณะกรรมการอุทยานธรณี
โลกสตูล ตามประกาศจังหวัด
สตูล ฉบับลงวันที่ 21
มิถุนายน พ.ศ. 2561

๙๑,๒๙๐

91,290

7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสตูล

1

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

1

5

5

สานักงาน
จังหวัดสตูล

994,500

994,500

กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวม
สายพันธุ์และสาธิตการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝก
สายพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบ
DNA ตรงตามสายพันธุ์

สถานีพัฒนา
ที่ดินสตูล

185,000

185,000

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เต่ากระอานและ
เต่านาจืดใกล้สูญพันธุ์
จังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลียง
สัตว์นาจืดสตูล

379,100

379,100

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

สานักงานเขต
พืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
สตูล

290,000

290,000

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ต้นรุ่ยพืชป่าชาย
เลนในเขตตาบลละงู
อาเภอละงู

วิทยาลัย
ชุมชนสตูล

38,800

38,800

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และ
วิทยาลัย
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร
ชุมชนสตูล
ปลาไหลเผือกในเขต
ตาบลวังประจัน

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565
101,600

101,600

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้าง
ความมั่นคงทางน้ารองรับการเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลก
8. โครงการขุดสระเก็บนา
และขยายเขตประปา แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

1

5

อาเภอท่าแพ

7,000,000

7,000,000

9. โครงการก่อสร้างคูระบาย
นา คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อแก้ไขปัญหานาท่วม
10. โครงการขุดลอก
ฝายนาล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8
บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1

5

อาเภอควนโดน

1,955,000

1,955,000

1

5

อาเภอทุ่งหว้า,
(อบต.นาทอน)

8,200,000

8,200,000

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
11. โครงการพัฒนาชุมชน
1
2
สนง.ป้องกัน
997,100
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
และบรรเทา
สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณภัย
ประชาชนและนักท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

997,100

12. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลองละงู
13. โครงการชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับมือภัยพิบัติ

1

5

อาเภอละงู

9,605,135

9,605,135

1

5

สนง.ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดสตูล

2,546,260

2,546,260

14. โครงการป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่ง คลองท่าแพ
15. โครงการสตูลเข้มแข็ง
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ

1

5

อาเภอท่าแพ

10,420,000

10,420,000

1

4

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธาณภัย
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมชุมชน
เข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ
กิจกรรมที่ 2 จัดทาและติดตัง
ป้ายเตือนภัยสึนามิและป้าย
แผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
16. โครงการพัฒนาอานวย
1
2
แขวงทาง
29,663,000
ความปลอดภัยและปรับปรุง
หลวงชนบท
แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย
สตูล
เพื่อยกระดับยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว

๒๗๓,๗๐๐ ๔,๓๑๖,๐๐๐

273,700

4,589,700

200,000

473,700

4,116,000

4,116,000

29,663,000

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศ
ลาน้า นิเวศป่าชายเลน และนิเวศ ทางทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
17. โครงการสนับสนุน
1
5
สานักงาน
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงาน
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสตูล
กิจกรรม สนับสนุนตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
โอทอปในพืนที่จังหวัดสตูล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561-2565
500,000

500,000

500,000

500,000

22,571,395 78,956,900 850,600 2,022,300 5,465,090
3
9
2
3
4

109,866,285
21

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
พ.ศ.
แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งปม. ชาติ
2561-2565
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(1) งบประมาณของจังหวัด
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็น
ความสาคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
1. โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตซอลอาเภอควนโดน
กิจกรรมปรับปรุงสนาม
ฟุตซอลอาเภอควนโดน
2. โครงการคนสตูลสุขภาพดี
ด้วยการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร

1

1

4

3

อาเภอควนโดน

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล,
(โรงพยาบาลละงู)

กิจกรรม การส่งเสริม
เกษตรกรในพืนที่ปลูกสมุนไพร
3. โครงการอาหารปลอดภัย
และปลอดโรคเพื่อส่งเสริม
ความเชื่อมั่นของท่องเที่ยว
และประชาชนจังหวัดสตูล

1

5

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 อบรมสายลับ
อาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนา
และเฝ้าระวังสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนมัธยม
ทุกแห่งใน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการผลิต
และจาหน่ายอาหาร
และเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหาร

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่
12/1 ตรัง
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

4. โครงการคนสตูลสุขภาพดี
ด้วยการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร

1

4

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล,
โรงพยาบาล
ละงู

กิจกรรมการส่งเสริม
เกษตรกรในพืนที่ปลูกสมุนไพร
5. โครงการสตรีสตูลปลอด
มะเร็งเต้านม
กิจกรรมจัดซือเครือ่ งเอกซเรย์
เต้านมระบบดิจิตอล

1

4

โรงพยาบาลสตูล

2,786,900 1,758,700

4,545,600

2,786,900 1,758,700

4,545,600
1,303,000

1,303,000

1,303,000

1,303,000

582,700

582,700

1,165,400

56,600

56,600

113,200

526,100

526,100

1,052,200

1,303,000

1,303,000

1,303,000

1,303,000

11,770,000

11,770,000

11,770,000

11,770,000

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
6. โครงการก่อสร้างระบบ
1
5
โรงพยาบาลละงู 1,950,000
1,950,000
บาบัดนาเสียด้วยระบบพืช
กรองนาตามแนวพระราชดาริ
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการมีงานทา สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม. ชาติ
7. โครงการการปลูกและ
1
4
แปรรูปสมุนไพร
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างองค์
ความรูเ้ กี่ยวกับพืชสมุนไพร
และแพทย์แผนไทย
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการ
ผลิตสมุนไพรในระบบเกษตร
ผสมผสาน
กิจกรรมที่ 3 การแปรรูป
เบืองต้นเพื่อยืดอายุเก็บรักษา
8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
1
4
แรงงานนอกระบบ
สู่การสร้างงานสร้างอาชีพ
วิถีใหม่ (New Normal)

งบประมาณดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

วิทยาลัยชุมชน
สตูล

พ.ศ.
2561-2565
247,820
247,820

พ.ศ. 2565

100,920

100,920

51,200

51,200

95,700

95,700

813,750

813,750

813,750

813,750

3,300,000

3,300,000

270,000

270,000

3,000,000

3,000,000

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
30,000
ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
10. โครงการสตูลสันติสุข
1
1
ที่ทาการ
1,392,000 1,272,000 1,256,000
1,861,600
ปกครองจังหวัด
สตูล (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

30,000

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน (การฝึกอาชีพ
อิสระ)
9. โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนรายครัวเรือน
จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมครัวเรือน
ยากจน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
กิจกรรมอาชีพของครัวเรือน
ยากจนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม ฝึกอบรมจัดตัง/
ทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
11. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสตูล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมที่ 2 ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER
ONE

1

4

สานักงาน
แรงงานจังหวัด
สตูล

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสตูล

1,392,000 1,272,000 1,256,000

1

1

ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
สตูล

5,781,600

1,861,600

5,781,600

4,155,100 5,181,800

4,052,800

5,444,530

18,834,230

1,374,500

1,250,600

879,830

3,504,930

3,807,300

2,802,200

4,564,700

11,174,200

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
หน่วยดาเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
งปม. ชาติ
12. โครงการสื่อสร้างสรรค์
1
1
สานักงาน
สตูลสันติสุข
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมนา
เครือข่ายประฃาสัมพันธ์
จานวน 2 ครัง
กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์/
สื่อมวลชน จานวน 6 ครัง
13. โครงการติดตังทุ่นแสดง 1
1
สานักงานเจ้าท่า
เครือ่ งหมายการเดินเรือ
ภูมิภาคสาขาสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ.
2561-2565
440,000
440,000

พ.ศ. 2565

320,000

320,000

120,000

120,000

19,032,000

19,032,000

กิจกรรมติดตังทุ่นแสดง
19,032,000 19,032,000
เครือ่ งหมายการเดินเรือ
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
14. โครงการสร้างคุณธรรม
1
4
สานักงาน
1,102,746
1,102,746
เพื่ออนาคตจังหวัดสตูลที่
พระพุทธศาสนา
ยั่งยืน
15. โครงการชาวสตูล
1
1
สานักงาน
500,000
213,300 438,000
920,000
920,000
2,991,300
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
จังหวัดสตูล
พระมหากษัตริย์
กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูน
500,000
213,300 438,000
920,000
920,000
2,991,300
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 9 คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
16. โครงการสร้างโอกาส
1
4
สนง.พัฒนา
1,344,400
1,344,400
และชีวติ ใหม่แก่คนสตูล
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษ
จังหวัดสตูล
17. โครงการฝึกทักษะชีวติ
เด็กกาพร้า เด็กด้อยโอกาส
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1

4

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล

๑,๓๓๒,๔๔๐

1,332,440

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
วิธคี ิดและสร้างทัศนคติที่ดี
ให้กับเด็กและเยาวชนเด็ก
และเยาวชน

๕๘,๒๖๐

58,260

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะเด็ก
และเยาวชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3 การวางแผน
การใช้ชีวติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ชีวติ วัยทางาน
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและ
ประเมินผลชีวติ ความเป็นอยู่
ของเด็กและเยาวชน
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

๑,๑๖๒,๓๕๐

1,162,350

๖๓,๘๖๐

63,860

๔๗,๙๗๐

47,970

7,731,646 8,743,500 8,761,500 4,972,800 47,047,840 77,257,286
4
6
5
2
12
29

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเทีย่ ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
(2) โครงการของกระทรวง กรม
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่
ของชุมชน
กระทรวงคมนาคม
1. โครงการศึกษาออกแบบ
2
2
แขวงทาง
0
0
0
60,000,000
60,000,000
ความเหมาะสมด้าน
หลวงสตูล
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสะพาน Andaman
Gate Way
กิจกรรมศึกษาโครงการ
0
0
0
60,000,000
60,000,000
ก่อสร้างสะพานAndaman
Gate Way (ถนนสะพานสตูล
- เปอร์ลิส)
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. โครงการออกแบบ
2
พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลก
สตูล (Satun UNESCO
Global Geopark
Museum)

2

สานักงาน
ท่องเทีย่ ว
และกีฬา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมออกแบบพิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark
Museum)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. โครงการบริหารจัดการ
ทีด่ ินทากินแก่เกษตรกรราย
ย่อยและผู้ด้วยโอกาส
กิจกรรมจัดที่ดิน
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่
แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK
GNSS NETWORK
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
4. โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน
5. โครงการพฒันา
เกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน
(Smart Farmer)
กิจกรรมสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
6. โครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพทัง้ ในและนอกภาค
เกษตร

2

2

2

2

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
2
เกษตรกรในเขตปฏิรูปทีด่ ิน
กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร

5

5

5

5

5

ส.ป.ก.สตูล

ส.ป.ก.สตูล

ส.ป.ก.สตูล

ส.ป.ก.สตูล

ส.ป.ก.สตูล

0

0

0

35,000,000

35,000,000

0

0

0

35,000,000

35,000,000

1,258,956

877,245

964,970

1,061,466

1,167,613

5,096,430

959,928
-

622,060
73,600

684,266
80,960

752,693
89,056

827,962
97,962

3,846,908
107,758

299,028
-

165,585
16,000

182,144
17,600

200,358
19,360

220,394
21,296

1,067,508
74,256

29,000

35,400

38,940

42,834

47,117

193,291

29,000

35,400

38,940

42,834

47,117

193,291

151,040

151,280

166,408

183,049

201,354

853,130

98,340

79,680

87,648

96,413

106,054

468,135

52,700

71,600

78,760

86,636

95,300

384,996

16,800

24,400

26,840

29,524

32,476

130,040

16,800

24,400

26,840

29,524

32,476

130,040

95,300

40,220

44,242

48,666

53,533

281,961

22,550

24,220

26,642

29,306

32,237

134,955

กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนใน
72,750
16,000
17,600
19,360
21,296
147,006
เขตปฏิรูปที่ดิน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทัง้ ทางบก ทางน้า และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเทีย่ ว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเทีย่ ว ให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
8. โครงการปรับปรุง
2
2
สนง.โยธาธิ
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
การและผัง
ศูนย์ราชการ ต.คลองขุด อ.
เมืองจังหวัด
เมือง จ.สตูล
สตูล

พ.ศ. 2564

29,000,000

29,000,000

29,000,000

87,000,000

กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง
29,000,000
29,000,000
พื้นฐานชุมชนศูนย์ราชการ ต.
คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างคุณค่าเพื่อการแข่งขัน
กระทรวงอุตสาหกรรม
9. โครงการค่าใช้จ่ายในการ 2
2
สนง.
312,000
312,000
ติดตามประเมินผลตาม
อุตสาหกรรม
นโยบายและยุทธศาสตร์
จังหวัดสตูล
กระทรวงอุตสาหกรรม(กตร.)

29,000,000

87,000,000

312,000

936,000

10. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรม
ในภูมิภาค(กตร.)

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
(กตร.)
11. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
เตือนภัยเศษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
(กยผ.)

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
เตือนภัยเศษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด(กยผ.)
12. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการลุ่มน้าและ
วางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม(กยผ.)

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการลุ่มน้าและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
(กยผ.)
13. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและผลักดันแผน
ระดับ 3 ขอกระทรวง
อุตสาหกรรมและบูรณาการ
การนโยบายเชิงพื้นที่(กยผ.)

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและผลักดันแผนระดับ
3 ขอกระทรวงอุตสาหกรรม
และบูรณาการการนโยบาย
เชิงพื้นที่(กยผ.)
14. โครงการค่าใช้จ่ายการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมาใช้จ่ายการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
15. โครงการกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2562

-

-

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

พ.ศ. 2563

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามประเมินผลตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม(กตร.)

พ.ศ. 2561

-

-

312,000

312,000

312,000

936,000

-

-

463,000

463,000

463,000

1,389,000

-

-

463,000

463,000

463,000

1,389,000

-

-

75,000

75,000

75,000

225,000

-

-

75,000

75,000

75,000

225,000

-

-

34,000

34,000

34,000

102,000

-

-

34,000

34,000

34,000

102,000

-

-

23,000

23,000

23,000

69,000

-

-

23,000

23,000

23,000

69,000

-

-

233,500

233,500

233,500

700,500

-

-

233,500

233,500

233,500

700,500

-

-

454,960

454,960

454,960

1,364,880

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
16. โครงการค่าใช้จ่ายใน
2
2
สนง.
การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพของอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล
ในภูมิภาค(กตร.)

พ.ศ. 2561

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
(กตร.)
17. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการเข่งขัน
ของเกษตรอุตสาหกรรมและ
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
วิสาหกิจสู่ตลาด
4.0(OPOAI+Mini ITC)

2

2

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาขีด
ความสามารถในการเข่งขัน
ของเกษตรอุตสาหกรรมและ
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
วิสาหกิจสู่ตลาด
4.0(OPOAI+Mini ITC)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
19. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรมการพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
20. โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร
กิจกรรมตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาล
ด้านปศุสัตว์
21. โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ที่มีความเหมาะสม
22. โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
23. โครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
24. โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
กิจกรรมสร้างเกษตรกร
ปราดเปรื่อง

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

-

-

454,960

454,960

454,960

1,364,880

-

-

463,000

463,000

463,000

1,389,000

-

-

463,000

463,000

463,000

1,389,000

-

-

90,000

90,000

90,000

270,000

-

-

90,000

90,000

90,000

270,000

227,400

121,300

35,800

35,800

35,800

456,100

227,400

121,300

35,800

35,800

35,800

456,100

-

31,900

31,900

31,900

31,900

127,600

-

31,900

31,900

31,900

31,900

127,600

425,380

271,700

395,900

395,900

395,900

1,884,780

347,680

198,200

295,800

295,800

295,800

1,433,280

77,700

73,500

100,100

100,100

100,100

451,500

-

9,000

33,200

33,200

33,200

108,600

-

9,000

33,200

33,200

33,200

108,600

212,300

66,300

91,400

91,400

91,400

552,800

212,300

66,300

91,400

91,400

91,400

552,800

446,520

28,500

68,000

68,000

68,000

679,020

446,520

28,500

20,000

20,000

20,000

535,020

100,000

59,800

48,000
66,400

48,000
66,400

48,000
66,400

144,000
359,000

100,000

59,800

66,400

66,400

66,400

359,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
25. โครงการส่งเสริมและ
2
2
สนง.ปศุสัตว์
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
จ.สตูล
ปัญหาทีด่ ินทากินของ
เกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทากินของเกษตรกร
26. โครงการศูนย์การ
2
2
สนง.ปศุสัตว์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
จ.สตูล
การผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรฟาร์มต้นแบบ
อาหารสัตว์
27. โครงการส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพทัง้ ในและนอกภาค
เกษตร
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่
28. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
29. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรมการพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์
30. โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ที่มีความเหมาะสม
31. โครงการศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรฟาร์มต้นแบบ
อาหารสัตว์
32.โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป
33. โครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร
34. โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขา
พืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
35. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรปาล์ม
น้ามัน

2

2

สนง.ปศุสัตว์
จ.สตูล

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล

2

2

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร
สัตว์สตูล

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

-

186,940

186,940

186,940

560,820

-

-

186,940

186,940

186,940

560,820

138,900

141,300

150,900

150,900

150,900

732,900

138,900

141,300

150,900

150,900

150,900

732,900

482,650

486,580

109,900

109,900

109,900

1,298,930

482,650

486,580

109,900

109,900

109,900

1,298,930

-

2,918,400

1,987,900

1,987,900

1,987,900

8,882,100

-

2,918,400
172,100

1,987,900
268,400

1,987,900
268,400

1,987,900
268,400

8,882,100
977,300

-

172,100

268,400

268,400

268,400

977,300

-

33,600

102,000

102,000

102,000

339,600

-

33,600

102,000

102,000

102,000

339,600

-

-

9,500

9,500

9,500

28,500

-

-

9,500

9,500

9,500

28,500

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

17,600

114,000

98,000

98,000

98,000

425,600

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

6,400

3,000

15,130

15,130

15,130

54,790

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

126,200

730,800

406,100

406,400

406,100

2,075,600

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

194,000

42,000

414,900

414,900

414,900

1,480,700

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
มะพร้าว
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
36. โครงการเกษตรอินทรีย์
2
2
สนง.เกษตร
จังหวัด
37. โครงการส่งเสริมและ
2
2
สนง.เกษตร
พัฒนาการท่องเทีย่ ววิถีเกษตร
จังหวัด
38. โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่
39. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการ
ส่กิงจออกภาคใต้
กรรมส่งเสริมการทา
เกษตรแบบผสมผสานใน
พื้นที่สวนปาล์มน้ามัน
ยางพารา
40.ส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารอินทรีย์ (ราย)
กิจกรรมผลิตน้าหมักชีวภาพ
(ขวด)
41.อบรมหมอดินอาสา
กิจกรรมหมอดินอาสาประจา
ตาบล
กิจกรรมหมอดินอาสาประจา
หมู่บ้าน
42.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาทีด่ ิน
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินศูนย์ใหม่
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินศูนย์ต่อยอด
43.โครงการปรับปรุง
คุณภาพดิน
กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดิน
เปรี้ยว
กิจกรรมปรับปรุงและส่งเสริม
พื้นที่ดินกรด
44.รณรงค์และส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรมผลิตหญ้าแฝกเพื่อ
ปลูก
กิจกรรมผลิตหญ้าแฝกเพื่อ
แจกจ่าย
45.โครงการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้าพื้นทีล่ ุ่ม ดอน
46.โครงการฟื้นฟูพื้นทีท่ ี่
ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดา
47.โครงการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนการใช้พืช
ปุ๋ยสดบารุงดิน
กิจกรรมปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน
48.โครงการรณรงค์งดเผา
ฟางและตอซังพืช

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

90,000

40,500

16,500

16,500

16,500

180,000

45,000

32,000

35,000

35,000

35,000

182,000

สนง.เกษตร
จังหวัด
สนง.เกษตร
จังหวัด

4,527,000

2,124,900

883,800

883,800

883,800

9,303,300

0

814,000

425,350

500,000

500,000

2,239,350

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

120,000

90,000

90,000

90,000

90,000

480,000

40,000

30,000

30,000

30,000

30,000

160,000

80,000

60,000

60,000

60,000

60,000

320,000

158,050

158,050

158,050

158,050

158,050

790,250

66,000

66,000

66,000

66,000

66,000

330,000

92,050

92,050

92,050

92,050

92,050

460,250

87,750

95,750

95,750

95,750

95,750

470,750

63,750

63,750

63,750

63,750

63,750

318,750

24,000

32,000

32,000

32,000

32,000

152,000

1,559,000

1,559,000

1,558,500

1,558,500

1,558,500

7,795,000

607,500

607,500

607,500

607,500

607,500

3,037,500

951,500

951,500

951,000

951,000

951,000

4,757,500

5,530,000

5,530,000

5,530,000

5,530,000

5,530,000

27,650,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

24,000,000

730,000

730,000

730,000

730,000

730,000

3,650,000

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

2,460,000

3,712,000

3,712,000

3,712,000

3,712,000

17,308,000

2

2

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

11,000,000

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล
สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

501,000

676,000

710,000

710,000

710,000

3,397,000

450,000

540,000

540,000

540,000

540,000

2,700,000

51,000

136,000

170,000

170,000

170,000

697,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

300,000

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
49.โครงการการป้องกัน
2
2
สถานีพัฒนา
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ทีด่ ินสตูล
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
50.โครงการธนาคารสินค้า
เกษตร
กิจกรรมจัดตั้งธนาคารปุ๋ยหมัก
กิจกรรมจัดตั้งธนาคารน้า
หมักชีวภาพ (ลิตร)
51.โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (7 ศูนย์)

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

156,000

156,000

156,000

156,000

156,000

780,000

136,000
20,000

136,000
20,000

136,000
20,000

136,000
20,000

136,000
20,000

680,000
100,000

224,000

107,000

107,000

107,000

107,000

652,000

68,000

68,000

68,000

68,000

68,000

340,000

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

312,000

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

76,300

69,300

69,300

69,300

69,300

353,500

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

1,566,400

890,000

854,400

890,000

890,000

5,090,800

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

182,200

133,620

133,620

133,620

133,620

716,680

90,200
92,000
246,500

49,620
84,000
245,000

49,620
84,000
245,000

49,620
84,000
245,000

49,620
84,000
245,000

288,680
428,000
1,226,500

246,500

245,000

245,000

245,000

245,000

1,226,500

591,300

912,980

912,980

912,980

912,980

4,243,220

30,000
25,740
276,800

40,000
64,350
178,190

40,000
64,350
178,190

40,000
64,350
178,190

40,000
64,350
178,190

190,000
283,140
989,560

98,600
160,160
569,610

476,000
154,440
452,130

476,000
154,440
452,130

476,000
154,440
452,130

476,000
154,440
452,130

2,002,600
777,920
2,378,130

17,200

6,800

6,800

6,800

6,800

44,400

กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต (ราย)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
(ราย)

163,400

64,600

64,600

64,600

64,600

421,800

6,880

2,720

2,720

2,720

2,720

17,760

กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตพร้อมเอกสารเผยแพร่
ความรู้ (หน่วยงานอื่น
รับผิดชอบ)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
(หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ)

352,450

348,650

348,650

348,650

348,650

1,747,050

29,680

29,360

29,360

29,360

29,360

147,120

52.โครงการก่อสร้างแหล่ง
น้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน
53.โครงการหมอดินน้อยใน
โรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียนใหม่
กิจกรรมต่อยอดโรงเรียนเดิม
54.โครงการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม
เดิมให้เข้มแข็ง 50 กลุ่ม
55.โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่)
กิจกรรมไถกลบตอซัง
กิจกรรมผลิตน้าหมักชีวภาพ
กิจกรรมปรับปรุงและส่งเสริม
พื้นที่ดินกรด
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก
กิจกรรมผลิตน้าหมัก
56.โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่
กิจกรรมจัดทาผังแปลง (ราย)

57.โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตรตาม
แผนทีเ่ กษตรเพื่อการการ
บริหารจัดการเชิงรุก
Agri-Map
กิจกรรมผลิตน้าหมัก
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก
58.พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่
การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
กิจกรรมพัฒนากลุ่มขั้นที่ 1 สู่
การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
กิจกรรมพัฒนากกลุ่มขั้นที่ 2 ,
3สู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

2

2

2

2

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

624,000

355,400

355,400

355,400

355,400

2,045,600

2

2

สถานีพัฒนา
ทีด่ ินสตูล

180,000

95,000

95,000

95,000

95,000

560,000

20,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40,000

160,000

90,000

90,000

90,000

90,000

520,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
59.โครงการภายใต้นโยบาย
2
2
สถานีพัฒนา
ทีด่ ินแห่งชาติ (คทช.)
ทีด่ ินสตูล
กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก
พด.(ตัน)
กิจกรรมสาธิตการทาน้าหมัก
(ลิตร)
กิจกรรมสาธิตการปรับปรุง
พื้นที่ดินกรด
กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุง
พื้นที่ดินกรด
60. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
61. โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ตารวจตระเวณชายแดนยูง
ทองรัฐประชาสรรค์และ
โรงเรียนตารวจตระเวณ
ชายแดนบ้านส้านแดง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

0

502,800

502,800

502,800

502,800

2,011,200

0

136,000

136,000

136,000

136,000

544,000

0

20,800

20,800

20,800

20,800

83,200

0

340,000

340,000

340,000

340,000

1,360,000

0

6,000

6,000

6,000

6,000

24,000

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสตูล

0

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

0

70,000

28,000

28,000

28,000

154,000

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรสตูล
ด่านตรวจ
สัตว์น้า
จังหวัดสตูล

0

50,000

20,000

20,000

20,000

110,000

374,000

374,000

278,703

278,703

278,703

1,584,109

0

164,500

66,000

277,750

333,300

841,550

0

63,700

51,750

51,750

51,750

218,950

53,840

229,000

286,000

343,200

411840

1,323,940

2

4

2

4

62. โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนทีฯ่

2

4

63. โครงการผลิตพืชพันธุ์
คุณภาพดี

2

2

64. โครงการยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
65. โครงการสินค้าเกษตรมี
คุณภาพได้มาตรฐาน

2

2

2

2

66. โครงการ ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตราฐาน
67. โครงการความ
ปลอดภัยด้านอาหารประมง
GAP,Safty Level

2

2

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

299,400

177,300

140,500

177,300

177,300

971,800

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

152,060

159,070

147,000

159,070

159,070

776,270

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

0

189,000

22,550

189,000

189,000

589,550

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

0

54,000

5,000

54,000

54,000

167,000

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

0

3,600

44,800

46,100

46,100

140,600

กิจกรรมตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าประมง
68. โครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ด้านประมง

กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง
69. โครงการส่งเสริมเกษตร
เชิงรุกด้านประมง

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิง
รุกด้านการประมง (Zoning
by Agri map)
70. โครงการเกษตรอินทรีย์
ด้านประมง

71.โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ (สนับสนุน
อาหารกลางวัน) และ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืช

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
72.โครงการงานวิจัยและ
2
2
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการประมง
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างหรือสะสมองค์ความรู้
73.โครงการจัดระเบียบการ
ประมงให้เป็นมาตรฐาน

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

กิจกรรมจัดระเบียบการ
ประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
74.โครงการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้า
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกร
75.โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิต
และการแปรรูปสัตว์น้า

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
0

พ.ศ. 2563
0

พ.ศ. 2564
0

พ.ศ. 2565
0

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

310,600

310,600

310,600

310,600

472,200

736,140

8,000

80,000

80,000

1,376,340

472,200

736,140

8,000

80,000

80,000

1,376,340

872,000

960,000

360,000

960,000

960,000

4,112,000

872,000

960,000

360,000

960,000

960,000

4,112,000

0

0

400,000

400,000

400,000

1,200,000

2

2

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดสตูล

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

116,400

45,000

48,800

48,800

48,800

307,800

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

119,300

204,500

194,100

194,100

194,100

906,100

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

385,350

509,600

159,600

100,000

100,000

1,254,550

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

92,500

40,000

15,000

15,000

15,000

177,500

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

19,400

49,800

23,000

23,000

23,000

138,200

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

0

15,300

11,900

11,900

11,900

51,000

82. โครงการพัฒนาเกษตร
ยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

158,860

155,080

94,250

94,250

94,250

596,690

83. โครงการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ (Sea Book)

2

2

สานักงาน
ประมง
จังหวัดสตูล

80,000

164,000

101,000

101,000

101,000

547,000

กิจกรรมส่งเสริมและบริหาร
จัดการการผลิตและการแปร
รูป
76. โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
77. โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
78. โครงการส่งเสริมระบบ
เกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตร
สัตว์น้าชายฝั่ง (กุ้งทะเล)
กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตร
สัตว์น้าจืด (ปลาดุก)
79. โครงการธนาคาร
ผลผลิตการเกษตร (สัตว์น้า
จืด)
80. โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
GAP สัตว์น้าชายฝั่ง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
Safety Level
81. โครงการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิกรุก Agri-Map

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
84. โครงการส่งเสริมการ
2
2
สานักงาน
ดาเนินงานอันเนือ่ งมาจาก
ประมง
พระราชดาริ
จังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการ
ดาเนินงานโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน อันเนื่อง
มากจากพระราชดาริ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

25,300

21,700

25,300

25,300

25,300

122,900

85. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกแทน

2

2

กยท.

1,494,200

1,438,300

174,485,000

174,485,000

174,485,000

526,387,500

86. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรและ
สถาบันเกษตรกร (Smart
Farmer)

2

2

กยท.

372,600

312,600

312,600

312,600

312,600

1,623,000

2

2

กยท.

115,000

100,000

100,000

100,000

100,000

515,000

88. โครงการถ่ายทอด
2
2
กยท.
396,160
455,170
486,450
486,450
เทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร
กิจกรรมอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรสวน
ยางพารา
89. โครงการสนันสนุนสถา
2
2
กยท.
444,600
555,400
739,300
739,300
บันเกษตกร
กิจกรรมพัฒนาสถาบัน
เกษตรกร
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
90. โครงการพัฒนาศูนย์
2
2
สนง.เกษตร
162,000
108,000
93,500
93,500
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
และสหกรณ์
จ.สตูล
91. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
2
2
สนง.เกษตร
142,400
144,100
143,300
143,300
โครงการพัฒนาศูนย์
และสหกรณ์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
จ.สตูล
กิจกรรมการรวมกลุ่มและการ
สร้างเครือข่ายฯ
กิจกรรมติดตามผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
92. โครงการเกษตรทฤษฎี
2
2
สนง.เกษตร
44,330
24,331
24,331
ใหม่
และสหกรณ์
จ.สตูล
กิจกรรมคัดเลือก(จุดเรียนรู้)
กิจกรรมติดตามอานวยการ
โครงการฯ
93. โครงการอัน
2
2
สนง.เกษตร
10,000
15,000
20,000
20,000
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ
และสหกรณ์
จ.สตูล
แนวทางการพัฒนา/แผนงานที่ 10 : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
94. โครงการพัฒนา
2
2
ศูนย์วิจัยและ
311,600
188,950
181,100
181,100
เกษตรกรปราดเปรื่อง
พัฒนาการ
(Smart Farmer) ด้าน
เพาะเลี้ยง
ประมง
สัตว์น้าจืดสตูล

486,450

2,310,680

739,300

3,217,900

93,500

550,500

143,300

716,400

24,331

117,323

20,000

85,000

181,100

1,043,850

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้าน
ยางพาราทั้งระบบเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ชาวสวนยางและก้าวไปสู่
Smart Farmer
กิจกรรมพัฒนาสินค้า
ยางพาราให้ได้มาตรฐานและ
ปลูกจิตสานึกรักในอาชีพ
เกษตรกรชาวสวนยาง
87. โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเกษตรกร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
เกษตรกร (จัดนิทรรศการ,
ชุมชนสัมพันธ์ และรายการ
วิทยุ)

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่
Smart Farmer

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
95.โครงการส่งเสริมและ
2
2
ศูนย์วิจัยและ
สร้างทักษะในการประกอบ
พัฒนาการ
อาชีพทัง้ ในและนอกภาค
เพาะเลี้ยง
เกษตร
สัตว์น้าจืดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืด
96. โครงการพัฒนา
เกษตรกร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

-

104,000

104,000

104,000

312,000

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

78,800

49,580

61,400

61,400

61,400

312,580

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

107,000

268,000

320,000

320,000

320,000

1,335,000

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

196,800

168,400

242,500

242,500

242,500

1,092,700

2

2

สนง.เกษตร
จังหวัด

120,200

87,800

164,800

164,800

164,800

702,400

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

-

111,900

93,300

93,300

93,300

391,800

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

251,880

182,850

123,900

123,900

123,900

709,800

251,880

182,850

123,900

123,900

123,900

709,800

551,830

279,470

194,000

194,000

194,000

1,413,300

551,830
144,190

162,150
117,320
186,430

106,300
87,700
69,310

106,300
87,700
69,310

106,300
87,700
69,310

1,032,880
380,420
538,550

144,190
-

110,590
75,840
-

46,560
22,750
35,280

46,560
22,750
35,280

46,560
22,750
35,280

250,270
288,280
105,840

กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรกร
กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกร
97. โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เป็น Young Smart
Farmer
98.โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
99.โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน
การเกษตร
100.โครงการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนด้านบัญชี
กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนด้านบัญชี
101. โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
102. โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
กิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมดาเนินงาน
103. โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎี
ใหม่)
กิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมดาเนินงาน
104. โครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าตาม
แผนทีเ่ กษตรเพื่อการบริหาร
เชิงรุก (Agri-Map)

2

2

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

151,650

53,730

17,500

17,500

17,500

257,880

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

กิจกรรมบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารเชิงรุก
(Agri-Map)
105. โครงการคลีนิกเกษตร
เคลื่อนทีใ่ นพระราชนุ
เคราะห์ฯ
กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชนุเคราะห์ฯ
106. โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
107. โครงการพัฒนาเด็ก
2
2
สนง.ตรวจ
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
บัญชีสหกรณ์
สตูล
กิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
108. โครงการตรวจบัญชี
2
2
สนง.ตรวจ
ประจาปีสหกรณ์และกลุ่ม
บัญชีสหกรณ์
เกษตรกร
สตูล
กิจกรรมตรวจบัญชีประจาปี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
109. โครงการสร้างความ
2
2
สนง.ตรวจ
เชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรม
บัญชีสหกรณ์
ทางการเงินของสมาชิก
สตูล
สหกรณ์
กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การทาธุรกรรมทางการเงิน
ของสมาชิกสหกรณ์
110. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน
แก่สมาชิกสหกรณ์
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงิน
ขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
111. โครงการพัฒนา
เกษตรกรทีท่ าบัญชีได้ใช้
บัญชีเป็น
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่
ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น
112. โครงการพัฒนา
เกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทาง
บัญชีอย่างยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้
ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน
113. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชีแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
114. โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหรณ์ตั้งใหม่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
สหกรณ์ตั้งใหม่
115. โครงการส่งเสริมการ
จัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมการจัดทา
บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
116. โครงการเสริมสร้าง
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อการจัดการเศรษฐกิจ
ระดับครอบครัว
กิจกรรมเสริมสร้างการจัดทา
บัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการ
เศรษฐกิจระดับครอบครัว
117.โครงการส่งเสริม
และพัฒนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร
118.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาทีด่ ินกินของเกษตรกร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

157,500

12,200

12,200

12,200

12,200

206,300

3,399,910

3,708,580

3,633,660

3,633,660

3,633,660

18,009,470

21,000

18,000

18,000

18,000

18,000

93,000

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

81,400

80,000

56,800

56,800

56,800

331,800

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

16,000

13,600

13,600

13,600

13,600

70,400

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

8,000

6,800

6,800

6,800

6,800

35,200

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

-

-

1,800

1,800

1,800

5,400

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

-

-

300

300

300

900

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

178,600

178,600

178,600

889,000

2

2

สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สตูล

141,190

141,190

141,190

423,570

2

2

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดสตูล

2,130,200

2,999,400

2,999,400

2,999,400

15,006,800

2

2

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดสตูล

14,800

41,000

41,000

41,000

137,800

174,600

-

3,878,400

-

178,600

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
119.โครงการส่งเสริมอัน
2
2
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565
ดาเนินการ
สานักงาน
74,600
79,500
326,700
326,700
326,700
1,134,200
สหกรณ์
จังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นทีร่ ู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กระทรวงวัฒนธรรม
120. โครงการอบรม
2
2
สนง.
34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
170,000
ส่งเสริม และพัฒนา
วัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยใน
จังหวัดสตูล
ชุมชนคุณธรรมจังหวัดสตูล
กิจกรรมอบรมการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมจากภูมิปัญญา
กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยจากภูมิปัญญา
121. โครงการตลาดประชา
รัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนน
สายวัฒนธรรม เขาโต๊ะพญา
วักิงจกรรมจัดให้มีตลาดประชา

2

2

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

85,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

85,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

37,284,086
84

40,126,635
94

243,188,934
120

244,459,143
120

340,030,187
122

905,088,985
540

รัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสาย
วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 12 ครั้ง
122. โครงการส่งเสริมศูนย์
บันดาลไทยและพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรม
ไทย จังหวัดสตูล

2

2

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชน เพื่อจัดแสดงในศูนย์
บันดาลไทย จังหวัดสตูล
จานวน 10 รายการ
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่
ของชุมชน
1. โครงการรักษ์ เล ป่า
เปิดฟ้าอันดามันสตูล
กิจกรรมรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้า
อันดามันสตูล
2. โครงการ Satun
Geopark Fossil Fesstival
กิจกรรม Satun Geopark
Fossil Fesstival
3. โครงการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมการขับเคลื่อน
อุทยานธรณีโลกสตูล
4. โครงการก่อสร้างโรงยิมเน
เซีย่ มขนาด 1,000 ทีน่ งั้
ภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

3

2

อบจ.สตูล

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

3

2

อบจ.สตูล

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

3

2

อบจ.สตูล

240,000

240,000

240,000

720,000

3

2

อบจ.สตูล

92,070,000

92,070,000

3

2

อบจ.สตูล

80,000,000

80,000,000

3

2

อบจ.สตูล

24,000,000

24,000,000

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเน
เซี่ยมขนาด 1,000 ที่นั้ง
ภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
5. โครงการก่อสร้าง
หอประชุมนานาชาติจังหวัด
สตูล
กิจกรรมก่อสร้างหอประชุม
นานาชาติจังหวัดสตูล
6. โครงการ Shuttle bus
เพื่อการท่องเทีย่ ว satun
UNESCO Global Geopark

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรม Shuttle bus เพื่อ
การท่องเที่ยว satun
UNESCO Global Geopark
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเทีย่ ว ตามอัตลักษณ์ และการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยมีภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. โครงการจัดเทศกาล
3
2
อบจ.สตูล
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
750,000
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอาเภอ
ละงู (ยอนหอยหลอด)
กิจกรรมจัดเทศกาลส่งเสริม
การท่องเที่ยวอาเภอละงู
(ยอนหอยหลอด)
8. โครงการจัดงานมรกตอัน 3
2
อบจ.สตูล
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
ดามันมหัศจรรย์อาหาร
อร่อยของดีทลี่ ะงู (La-Ngu
Food Festival)
กิจกรรมจัดงานมรกตอันดา
มันมหัศจรรย์อาหารอร่อย
ของดีที่ละงู (La-Ngu Food
Festival)
9. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนจังหวัด
สตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดสตูล

3

2

อบจ.สตูล

200,000

10. โครงการจัดกิจกรรม
Street Art
กิจกรรม Street Art
11. โครงการก่อสร้างซุม้
ประตูเมืองบริเวณหัว
สะพานตา-ยาย
กิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตู
เมืองบริเวณหัวสะพานตา-ยาย
12. โครงการปรับปรุง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วในเขตพื้นที่
กิจกรรมจัดกิจกรรมปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
13. โครงการสารวจถ้าพญา
บังสา หมู่ที่ 1
กิจกรรมดาเนินการสารวจถ้า
พญาบังสา หมู่ที่ 1
14. โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
จังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
15. โครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคต
สตูลด้านการท่องเที่ยว
16. โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์
กิจกรรมจัดอบรมมัคคุเทศก์
17.โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนจังหวัด
สตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดสตูล

3

2

อบจ.สตูล

3

2

เทศบาลเมือง
สตูล

3

2

อบต.ย่านซือ่

100,000

100,000

100,000

300,000

3

2

อบต.ย่านซือ่

30,000

30,000

30,000

90,000

3

2

อบจ.สตูล

400,000

300,000

200,000

200,000

200,000

1,300,000

3

2

อบจ.สตูล

1,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,800,000

3

2

อบจ.สตูล

300,000

200,000

300,000

300,000

300,000

1,400,000

3

2

อบจ.สตูล

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

18. โครงการ Satun Halal
Street
กิจกรรมSatun Halal Street
19. โครงการส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ในระดับภูมิภาค

3

2

อบจ.สตูล

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

3

2

อบจ.สตูล

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

-

-

200,000

200,000

200,000

800,000

50,000

300,000

300,000

650,000

10,000,000

10,000,000

20,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
20.โครงการซุม้ ประตูเมือง
3
2
เทศบาลเมือง
สู่การท่องเทีย่ วอุทยานธรณี
สตูล
โลก
กิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตู
เมือง กว้าง 28 เมตร ความ
สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร (ทั้ง
สองฝั่ง)
21.โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว
45 เมตร จานวน 1 ลาน
งบประมาณ 485,400 บาท

3

2

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565
-

อบต.ควน
กาหลง

10,000,000

10,000,000

20,000,000

1,430,000

1,430,000

2,860,000

-

กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าห้อง
ส้วม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว
3 เมตร จานวน 2 หลัง
งบประมาณ 663,333 บาท

-

กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง จานวน 6 ต้น
งบประมาณ 281,600 บาท
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และต่อเนือ่ ง โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเทีย่ วสู่ตลาดการท่องเทีย่ ว
22. โครงการพัฒนา
3
2
อบจ.สตูล
500,000
500,000
500,000
1,500,000
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเทีย่ ว เมืองต้องห้ามพลาด
23. โครงการจัดกิจกรรม
3
2
อบจ.สตูล
400,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,200,000
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
24. โครงการขับเคลื่อน
3
2
อบจ.สตูล
1,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,800,000
อนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ ว
กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคต
สตูลด้านการท่องเที่ยว
25. โครงการสัมมนาเชิง
3
2
อบจ.สตูล
150,000
150,000
150,000
450,000
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
จังหวัดสตูล
กิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
26. โครงการปรับปรุงจุด
เสี่ยงและบริเวณอันตรายบน
ถนน
กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและ
บริเวณอันตรายบนถนน
27. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0037 แยก
ทางหลวง 406- ทางหลวง
4041 ต.ควนขัน อ.เมือง
สตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง
406 - ทางหลวง 4041
ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล

3

4

อบจ.สตูล

3

4

อบจ.สตูล

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

7,800,000

7,800,000

15,600,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
28. โครงการปรับปรุงถนน
3
4
สาย สต.ถ.1- 0003 บ้าน
แป-ระใต้ -บ้านทางยาง ต.
ท่าเรือ อ.ท่าแพ, ต.สาคร อ.
ท่าแพ

หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

8,400,000

8,400,000

16,800,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้
บ้านทางยาง ต.ท่าเรือ อ.ท่า
แพ,ต.สาคร อ.ท่าแพ
29. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-0082 หัว
สะพานละงู - บ้านผัง 17,
บ้านผัง 18 (ต.นิคมพัฒนา
อ.มะนัง)

3

4

อบจ.สตูล

7,850,000

7,850,000

15,700,000

3

2

เทศบาล
กาแพง

14,307,300

14,307,300

28,614,600

3

2

เทศบาล
กาแพง

10,302,700

10,302,700

20,605,400

3

2

เทศบาล
กาแพง

5,371,200

5,371,200

10,742,400

3

2

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

50,000,000

กิจกรรมปรับปรุงถนน สาย
สต.ถ. 1-0082 หัวสะพาน
ละงู - บ้านผัง 17,บ้านผัง 18
(ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)
30. โครงการบุกเบิก
ก่อสร้างถนนคอนรีตเสริม
เหล็ก สายเขาแดง
กิจกรรบุกเบิกก่อสร้างถนน
คอนรีตเสริมเหล็กสายเขาแดง
31.โครงการบุกเบิกก่อสร้าง
ถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยบ่วง
กิจกรรมบุกเบิกก่อสร้างถนน
คอนรีตเสริมเหล็ก สายห้วย
บ่วง
32.โครงการบุกเบิกก่อสร้าง
ถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สาย
ควนเปลือกหอย
กิจกรรมบุกเบิกก่อสร้างถนน
คอนรีตเสริมเหล็ก สายควน
เปลือกหอย
33. โครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
กิจกรรมติดตั้งกล้อง CCTV
ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรมและ
อุบัติเหตุจราจร
ในเขตเทศบาลเมืองสตูล

34. โครงการก่อสร้าง
3
2
อบต.ควน
12,000,000
12,000,000
24,000,000
อาคารห้องประชุม
กาหลง
กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุม
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทัง้ ทางบก ทางน้า และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเทีย่ ว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเทีย่ ว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงใน
35. โครงการปรับปรุงถนน
3
2
อบจ.สตูล
8,400,000
8,400,000
16,800,000
สาย สต ถ.1-0.009 บ้าน
ควนไสน-คลองละงู (ตาบล
กาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด
อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ระยะทาง 8.634
กม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต
ถ.1-0.009 บ้านควนไสนคลองละงู (ตาบลกาแพง, ต.
เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
36. โครงการปรับปรุงถนน
3
2
สาย สต.ถ.1-0058 บ้าน
ปลักสาวสูง-บ้านทุง่ พัก (ต.
ควนกาหลง, ต.ทุง่ นุย้ อ.
ควนกาหลง) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง
4.251 กม. ตามแบบที่
กาหนด

หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

4,500,000

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

9,067,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0058 บ้านปลักสาว
สูง-บ้านทุ่งพัก (ต.ควนกาหลง,
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง) ผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 4.251 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
37. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-0030
ทางเข้าแหล่งท่องเทีย่ วน้าพุ
ร้อนทุง่ นุย้ ต.ทุง่ นุย้ อ.ควน
กาหลง ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง
1.500 กม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด

13,567,000

-

3

2

อบจ.สตูล

3

2

อบจ.สตูล

3

2

อบจ.สตูล

3

2

อบจ.สตูล

7,800,000

7,800,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ. 1-0030 ทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวน้าพุร้อนทุ่ง
นุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.500 กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
38. โครงการปรับปรุงถนน
สายสต.ถ.1-0038 รร.
บ้านปากละงู บ้านท่าชะมวง
(ต.ละงู อ.ละงู) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
2.000 กม. ตามแบบที่
กาหนด

-

-

-

-

8,400,000

8,400,000

7,881,000

-

-

-

8,500,000

16,381,000

6,325,000

-

-

-

4,000,000

10,325,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0038 รร.บ้านปาก
ละงู - บ้านท่าชะมวง (ต.ละงู
อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ระยะทาง 2.000
กม. ตามแบบที่กาหนด
39. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่
3,9 ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 4 ต.
ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ระยะทาง 4.921
กม. ตามแบบทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9 ต.
ท่าแพ - หมู่ที่ 4 ต.ควน
กาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 4.921 กม.
ตามแบบที่กาหนด
40. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1 - 0060 บ้าน
ยางในคง หมู่ที่ 12 ต.ละงู
อ.ละงู ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 1.179 กม.
ตามแบบทีก่ าหนด

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1 - 0060 บ้านยางใน
คง หมู่ที่ 12 ต.ละงู อ.ละงู
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.179 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
41. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1- 0057 บ้าน
น้าหรา - บ้านควน กาหลง
(ต.ทุง่ นุย้ ,ต.ควนกาหลง อ.
ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ระยะทาง 2.560
กม. ตามแบบทีก่ าหนด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

-

3

2

อบจ.สตูล

2,643,000

-

-

3

2

อบจ.สตูล

11,646,000

-

-

3

2

อบจ.สตูล

4,997,000

-

-

3

2

อบจ.สตูล

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

5,800,000

8,443,000

9,457,000

21,103,000

-

7,800,000

12,797,000

-

7,000,000

13,768,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1- 0057 บ้านน้าหรา
- บ้านควน กาหลง (ต.ทุ่งนุ้ย
,ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.560 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
42. โครงการปรับปรุงถนน
สายสต.ถ.1-0019 บ้านทุง่
หญ้าแดง-บ้านกาลันยีตัน อ.
เมือง ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 4.425 กม.
ตามแบบทีก่ าหนด

-

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้า
แดง-บ้านกาลันยีตัน อ.เมือง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.425 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
43. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุง่
วิมาน-บ้านควนขัน (ต.บ้าน
ควน , ต.ควนขัน อ.เมือง
สตูล) ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 1.800 กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00
ม. ตามแบบทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมานบ้านควนขัน (ต.บ้านควน , ต.
ควนขัน อ.เมืองสตูล) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
44. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-0065 บ้าน
ช่องไทร - บ้านท่าซิว (ต.
นาทอน อ.ทุง่ หว้า) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม. ตาม
แบบทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ. 1-0065 บ้านช่องไทร
- บ้านท่าซิว (ต.นาทอน อ.
ทุ่งหว้า) ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 3.000 กม.
ตามแบบที่กาหนด

-

6,768,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
45. โครงการก่อสร้างท่อ
3
2
เหลี่ยม คสล.บนสายทาง
ถนน สต.ถ.1-0013 บ้าน
ทุง่ ไหม้ - ผัง 17 (ต.น้าผุด
อ.ละงู) ขนาด
1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 3 ช่อง ตามแบบที่
กาหนด

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

-

-

-

-

448,700

448,700

-

3,960,000

3,960,000

300,000

300,000

8,700,000

17,400,000

กิจกรรมก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คสล.
บนสายทางถนน สต.ถ.
1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - ผัง
17 (ต.น้าผุด อ.ละงู) ขนาด
1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 3 ช่อง ตามแบบที่
กาหนด
46. โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ถนนสาย
สต.ถ. 1-0097 บ้านผัง 19
ม. 8 ต.นิคมพัฒนา - รร.
ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.
ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง
ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว
20.00 ม.
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล.
ถนนสาย สต.ถ. 1-0097
บ้านผัง 19 ม. 8 ต.นิคม
พัฒนา - รร.ปาล์มพัฒนวิทย์
ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง
ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว
20.00 ม.

3

2

อบจ.สตูล

-

-

-

47. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. ถนนสาย
สต.ถ.1-0022 บ้านผัง
120 - บ้านผัง 42 ต.ควน
กาหลง อ.ควนกาหลง
ขนาด 1.50x1.50x15.00
ม. จานวน 2 ช่อง ตาม
แบบทีก่ าหนด

3

2

อบจ.สตูล

-

-

-

3

2

อบจ.สตูล

-

-

-

-

กิจกรรมก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คสล. ถนนสาย สต.ถ.
1-0022 บ้านผัง 120 บ้านผัง 42 ต.ควนกาหลง อ.
ควนกาหลง ขนาด
1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 2 ช่อง ตามแบบที่
กาหนด
48. โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่า
อ้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุง่ หว้า
อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ขนาดกว้าง 14 ม.
ยาว 48 ม.
กิจกรรมซ่อมแซม/ปรับปรุง
ท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่
1 ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง
14 ม. ยาว 48 ม.

8,700,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
49. โครงการปรับปรุงถนน
3
2
สาย สต ถ.1-0.009 บ้าน
ควนไสน-คลองละงู (ตาบล
กาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด
อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ระยะทาง 8.634
กม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต
ถ.1-0.009 บ้านควนไสนคลองละงู (ตาบลกาแพง, ต.
เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
50. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง
6 - บ้านผังปาล์ม 5 อ.
มะนัง ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 5.150 กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ตามแบบทีก่ าหนด

3

2

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนัง ผิว
จราจร 6.00 ม. ระยะทาง
5.150 กม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
51. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่ง
วิมาน - บ้านควนขัน (ต.บ้าน
ควน,
ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล )
ผิวจราจร 6.00 ม.ระยะทาง
3.000 กม. ไหล่ทางข้างละ 0
.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด

หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

-

อบจ.สตูล

-

อบจ.สตูล

9,997,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

10,560,000

20,160,000

15,600,000

46,320,000

12,960,000

21,696,000

13,300,000

57,953,000

7,800,000

14,856,000

-

3

2

อบจ.สตูล

4,997,000

-

2,059,000

-

3

2

อบจ.สตูล

-

-

-

29,680,000

10,800,000

40,480,000

3

2

อบจ.สตูล

-

-

-

9,720,000

12,880,000

22,600,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน บ้านควนขัน (ต.บ้านควน , ต.
ควนขัน
อ.เมือง จ.สตูล ) ผิวจราจร
6.00 ม.ระยะทาง 3.000 กม.
ไหล่ทางข้างละ .00-1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด

52. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0002 บ้าน
ควนเก - อุใดเจริญ อ.ท่าแพ,
อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมโครงการปรับปรุง
ถนนสาย สต.ถ.1-0002
บ้านควนเก - อุใดเจริญ อ.ท่า
แพ, อ.ควนกาหลง
จ.สตูล
53. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0010 บ้าน
ป่าฝาง-บ้านทุง่ เสม็ด ต.
กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิว
จราจร 6.00 ม. ระยะทาง
5.554 กม. ตามแบบที่
กาหนด

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝางบ้านทุ่งเสม็ด ต.กาแพง อ.ละงู
จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 5.554 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
54. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0026 บ้าน
เขาน้อย-บ้านย่านซือ่ อ.เมือง
, อ.ควนโดน จ.สตูล ผิว
จราจร 6.00 ม. ระยะทาง
2.650 กม. ตามแบบที่
กาหนด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3

2

อบจ.สตูล

-

2,168,000

-

-

7,800,000

9,968,000

3

2

อบจ.สตูล

-

1,800,000

-

-

8,500,000

10,300,000

3

2

อบจ.สตูล

-

7,800,000

17,520,000

3

2

อบจ.สตูล

11,902,000

15,502,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0026 บ้านเขา
น้อย-บ้านย่านซื่อ อ.เมือง, อ.
ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจร
6.00 ม. ระยะทาง 2.650
กม. ตามแบบที่กาหนด
55. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0022 บ้าน
ผัง 120 - บ้านผัง 42 ต.
ควนกาหลง อ.ควนกาหลงจ.
สตูล ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 2.650 กม. ตาม
แบบทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0022 บ้านผัง
120 - บ้านผัง 42 ต.ควน
กาหลง อ.ควนกาหลงจ.สตูล
ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 2.650 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
56. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0057 บ้าน
น้าหรา - บ้านควนกาหลง
ต.ทุง่ นุย้ , ต.ควนกาหลง อ.
ควนกาหลง จ.สตูล ผิว
จราจร 6.00 ม. ระยะทาง
3.500 กม. ตามแบบที่
กาหนด

-

-

9,720,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา
- บ้านควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย,
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 3.500 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
57. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0048 บ้าน
ควนสูง - บ้านปาเต๊ะ ต.เจ๊ะ
บิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผิว
จราจร 6.00 ม. ระยะทาง
4.000 กม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0048 บ้านควนสูง
- บ้านปาเต๊ะ ต.เจ๊ะบิลัง อ.
เมืองสตูล จ.สตูล ผิวจราจร
6.00 ม. ระยะทาง 4.000
กม. ตามแบบที่กาหนด

-

-

3,600,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
58. โครงการปรับปรุงถนน
3
2
สาย สต.ถ.1-0061 บ้าน
ห้วยไทร - บ้านผัง 41 ต.ละ
งู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.025 กม. ไหล่
ทางข้างละ 1.00 ม. ตาม
แบบทีก่ าหนด

หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

-

-

-

-

9,720,000

9,720,000

-

-

-

29,190,600

38,989,600

10,491,000

29,519,000

5,363,000

11,751,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร
- บ้านผัง 41 ต.ละงู อ.ละงู
, ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.025 กม. ไหล่
ทางข้างละ 1.00 ม. ตาม
แบบที่กาหนด
59. โครงการปรับปรุงถนน
คสล. สาย สต.ถ.1-0007
บ้านคลองขุด - บ้านหัวทาง
อ.ละงู จ.สตูล โดย
ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ระยะทาง 4.059
กม. ไหล่ทางข้างละ0.00 1.00 ม. (ปี 64,65 ขอ
ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คสล.2.000 กม) ตามแบบ
ทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนน คสล.
สาย สต.ถ.1-0007 บ้าน
คลองขุด - บ้านหัวทาง อ.ละงู
จ.สตูล โดยปรับปรุงผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.059 กม. ไหล่
ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม.
(ปี 64,65 ขอปรับปรุงผิว
จราจรเป็น คสล.2.000 กม)
ตามแบบที่กาหนด

3

2

อบจ.สตูล

9,799,000

60. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0038 ร.ร.
ปากละงู-บ้านท่าชะมวง ต.
ละงู อ.ละงู จ.สตูล ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 5.350 เมตร
ตามแบบทีก่ าหนด

2

2

อบจ.สตูล

-

9,308,000

-

3

2

อบจ.สตูล

-

6,388,000

-

9,720,000

กิจกรรมปรับปรุงถนน สาย
สต.ถ.1-0038 ร.ร.ปากละงูบ้านท่าชะมวง ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 5.350
เมตร ตามแบบที่กาหนด
61. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-XXXX บ้าน
โคกพิลา ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง
จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง
1.375 กม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-XXXX บ้านโคกพิลา
ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.375 กม. ตาม
แบบที่กาหนด

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
62. โครงการปรับปรุงถนน
3
2
สาย สต.ถ.1-0006 บ้าน
ช่องงับ-บ้านบารายี อ.ทุง่
หว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง
3.554 กม. ตามแบบที่
กาหนด

หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

9,996,000

พ.ศ. 2563
-

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

-

5,000,000

14,996,000

-

10,400,000

20,398,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับบ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 3.554 กม.
ตามแบบที่กาหนด
63. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0031 บ้าน
เกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู
อ.ควนกาหลง , อ.ควนโดน
จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง
4.868 กม. ตามแบบที่
กาหนด

3

2

อบจ.สตูล

-

9,998,000

-

3

2

อบจ.สตูล

-

9,986,000

-

-

12,428,000

22,414,000

3

2

อบจ.สตูล

-

7,707,000

-

-

15,340,000

23,047,000

3

2

อบจ.สตูล

-

13,584,000

13,584,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะ
ใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู อ.ควน
กาหลง , อ.ควนโดน จ.สตูล
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 4.868 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
64. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0003 บ้าน
แป-ระใต้ - บ้านทางยาง อ.
ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 4.990 กม. ตาม
แบบทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้
- บ้านทางยาง อ.ท่าแพ จ.
สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 4.990
กม. ตามแบบที่กาหนด
65. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0001 บ้าน
ท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี
อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 4.170 กม. ตาม
แบบทีก่ าหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ บ้านปลักใหญ่ใจดี อ.ท่าแพ
จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 4.170
กม. ตามแบบที่กาหนด
66. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-xxxx บ้านศาลา
กระเบื้อง
-บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.สตูล
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.830 กม. ไหล่
ทางข้างละ 1.00 ม. ตาม
แบบที่กาหนด

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-xxxx บ้านศาลา
กระเบื้อง-บ้านท่าจีน อ.เมือง
จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 2.830
กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
67. โครงการปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0097 บ้านผัง
19 ม.8 ต.นิคมพัฒนา-ร.ร.
ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.
ปาล์มพัฒนา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.912 กม.
พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.
9.00x12.00 ม. ตาม
แบบทีก่ าหนด

3

2

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
-

อบจ.สตูล

-

-

-

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0097 บ้านผัง 19
ม.8 ต.นิคมพัฒนา-ร.ร.ปาล์ม
พัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์ม
พัฒนา ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง
2.912 กม.พร้อมก่อสร้าง
สะพาน คสล. 9.00x12.00
ม. ตามแบบที่กาหนด

-

2

อบจ.สตูล

พ.ศ. 2563

-

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

-

-

-

-

พ.ศ. 2564

-

15,730,400

15,730,400

-

6,000,000

6,000,000

-

68. โครงการก่อสร้างท่า
เทียบ
เรือ หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต.ปูยู
อ.เมือง จ.สตูล โดย
ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 156 ตร.ม.
, สะพานท่าเทียบเรือ ยาว
ไม่น้อยกว่า 49 ม. ตาม
แบบทีก่ าหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือ
หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต.ปูยู อ.
เมือง จ.สตูล โดยก่อสร้างท่า
เทียบเรือขนาด พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 156 ตร.ม. , สะพานท่า
เทียบเรือ ยาวไม่น้อยกว่า 49
ม. ตามแบบที่กาหนด

3

-

69. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผัง 8 ริมสระ หมู่ที่ 4
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
1.655 กิโลเมตร

3

2

อบต.นิคม
พัฒนา

2,700,000

2,700,000

70. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านปาล์ม 6 - หัว
สะพานอุไดเจริญ หมู่ที่ 5

3

2

อบต.นิคม
พัฒนา

1,021,900

1,021,900

3

2

อบต. วัง
ประจัน

-

-

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทาง 238.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1440 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร
71. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายคลองทราย-ทุง่
หว้าแตน หมู่ที่ 1 ตาบลวัง
ประจัน

4,935,450

4,935,450

9,870,900

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายคลองทราย-ทุ่งหว้าแตน
หมู่ที่ 1 ตาบลวังประจัน
72. โครงการก่อสร้างถนน
3
2
คสล.สายนาหัวเมืองวังประ
หมู่ที่ 2 ตาบลวังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายนาหัวเมืองวังประ หมู่ที่ 2
ตาบลวังประจัน
73. โครงการก่อสร้าง
3
2
ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
เลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตาบล
วังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง
ถนนหินคลุกสายเลียบเขา
หมู่ที่ 1-2 ตาบลวังประจัน
74. โครงการก่อสร้างถนน
เลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก
กิจกรรมก่อสร้างถนนเลี่ยง
เมืองฝั่งตะวันออก
75. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
76. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผัง 4 หมู่ที่ 9 – บ้านอุใด
เหนือ หมู่ที่ 6
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผัง 4 หมู่ที่ 9 – บ้านอุใด
เหนือ หมู่ที่ 6
77. โครงการก่อสร้างนน
ลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านผัง 35 หมู่ที่
3 –บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

อบต. วัง
ประจัน

4,117,400

4,117,400

8,234,800

อบต. วัง
ประจัน

2,976,760

2,976,760

5,953,520

3

2

เทศบาลเมือง
สตูล

100,000,000

100,000,000

200,000,000

3

2

เทศบาลเมือง
สตูล

21,000,000

21,000,000

42,000,000

3

2

อบต.อุใด
เจริญ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3

2

อบต.อุใด
เจริญ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3

2

อบต.อุใด
เจริญ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3

2

อบต.อุใด
เจริญ

2,164,500

2,164,500

4,329,000

3

2

อบต.ควนสตอ

4,000,000

4,000,000

8,000,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านผัง 35 หมู่ที่ 3 –บ้านผัง
34 หมู่ที่ 2
78. โครงการก่อสร้างถนน
ลาด
ยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านคลองลาโลน หมู่ที่
5 – บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านคลองลาโลน หมู่ที่ 5 –
บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3
79. โครงการก่อสร้างสวน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว บ้านไร่สาธิต
(งานก่อสร้าง ศาลาริมน้า)
กิจกรรมงานก่อสร้างศาลา
ริมน้าขนาด Ø 7.00 เมตร
จานวน10 หลัง
80. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยประตูวังพะเนีย
ตโคกม่วง
หมู่ 1 เชื่อม ม.2

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
ซอยประตูวังพะเนียตโคกม่วง
หมู่ 1 เชื่อม ม.3
81. โครงการก่อสร้างถนน
3
2
อบต.ควนสตอ
คสล.สายกลางบ้าน
เชื่อมต่อสายประตูลม หมู่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายกลางบ้าน เชื่อมต่อสาย
ประตูลม
หมู่ 3

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

6,000,000

6,000,000

12,000,000

82. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ทางเข้าสนามกีฬา หมู่
4 และภายในสนามกีฬา
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ 4
และภายในสนามกีฬา
83. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายถ้าลาหอย หมู่ 6
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายถ้าลาหอย หมู่ 6
84. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายกลางบ้าน-เกาะโท
หมู่ 9
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายกลางบ้าน-เกาะโท หมู่ 10

3

2

อบต.ควนสตอ

1,700,000

1,700,000

3,400,000

3

2

อบต.ควนสตอ

2,500,000

2,500,000

5,000,000

3

2

อบต.ควนสตอ

2,200,000

2,200,000

4,400,000

85. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 10
เชื่อมตาบลควนโดน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 10 เชื่อม
ตาบลควนโดน
86. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายชลประทาน หมู่ 6
ถึงหมู่ 7
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายชลประทาน หมู่ 6 ถึงหมู่
8
87. โครงการปรับปรุงขยาย
เขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้ง
ระบบส่องสว่างสนามกีฬา
กลาง อาเภอควนโดน หมู่ที่ 4

3

2

อบต.ควนสตอ

5,200,000

5,200,000

10,400,000

3

2

อบต.ควนสตอ

8,200,000

8,200,000

16,400,000

3

2

อบต.ควนสตอ

300,000

300,000

600,000

3

2

อบต.ควนสตอ

3,600,000

3,600,000

7,200,000

3

2

อบต.ควนสตอ

300,000

300,000

600,000

3

2

อบต. ย่านซือ่

1,276,000

1,276,000

2,552,000

กิจกรรมปรับปรุงขยายเขต
ไฟฟ้า
แรงสูงและติดตั้งระบบส่อง
สว่างสนามกีฬากลางอาเภอ
ควนโดน
หมู่ที่ 5
88. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา ผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ 6
กิจกรรมก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6
89. โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่ง
เดี่ยว สีส้มในเขตตาบล
ควนสตอ
กิจกรรมติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว
สีส้ม
ในเขตตาบลควนสตอ
90. โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายเลียบเขาพญาบัง
สา (ส่วนทีเ่ หลือ ) หมู่ที่ 1
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบเขาพญาบังสา
(ส่วนที่เหลือ)

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
91. โครงการก่อสร้างคู
3
2
ระบายน้า คสล. สายเขาน้อย
เหนือ หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า
คสล.สายเขาน้อยเหนือ
92. โครงการก่อสร้างถนน
3
2
คสล. สายหัวสะพาน ห้วย
นุย้ (ชลประทาน)
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายหัวสะพานห้วยนุ้ย หนองกก
93. โครงการก่อสร้างถนน
3
2
คสล. สายเลียบห้วยนุย้
หมู่ที่ ๔
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบห้วยนุ้ย
94. โครงการปรับปรุงถนน
3
2
สายควนเทศ - หมู่ที่ 1
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย
ควนเทศ
หมู่ที่ 1
95. โครงการบุกเบิกถนน
3
4
สายกลางนา (ต่อจากจุด
เดิม) หมู่ที่ 7
กิจกรรมบุกเบิกถนนสาย
กลางนา
(ต่อจากจุดเดิม)
96. โครงการก่อสร้างคู
3
4
ระบายน้า คสล. สายหลัง
บ้านนายชาฟีอี บ้านนายกอเดช หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า
คสล. สายหลังบ้านนายชาฟีอี
บ้านนายกอเดช หมู่ที่ 2
97. โครงการบุกเบิกถนน
ซอยสลีมีน (ต่อจากจุดเดิม)
หมู่ที่ ๓
กิจกรรมบุกเบิกถนนซอยสลี
มีน
98. โครงการก่อสร้าง ถนน
คสล.
สายในบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สาย
ในบ้านเขาน้อย
99. โครงการบุกเบิกถนน
สายเลียบปลักใหญ่ลึก หมู่ที่
4
กิจกรรมบุกเบิกถนนสาย
เลียบปลักใหญ่ลึก
100. โครงการติดตั้งและ
ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
อบต. ย่านซือ่
กิจกรรมดาเนินการติดตั้งและ
ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
101. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า คสล.จากบ้านนาง
เสาวลักษณ์ - บ้านนาย
สมาน ดาหมาด
หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า
คสล.จากบ้านนางเสาวลักษณ์
- บ้านนายสมาน ดาหมาด
หมู่ที่ 2

หน่วย
ดาเนินการ
อบต. ย่านซือ่

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

8,550,000

8,550,000

17,100,000

อบต. ย่านซือ่

1,968,000

1,968,000

3,936,000

อบต. ย่านซือ่

1,680,000

1,680,000

3,360,000

อบต. ย่านซือ่

4,212,000

4,212,000

8,424,000

อบต. ย่านซือ่

1,144,000

1,144,000

2,288,000

500,000

3,500,000

280,000

560,000

140,000

140,000

2,008,000

อบต. ย่านซือ่

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

3

4

อบต. ย่านซือ่

280,000

3

4

อบต. ย่านซือ่

864,000

864,000

3

4

อบต. ย่านซือ่

640,000

640,000

640,000

340,000

300,000

2,560,000

3

4

อบต. ย่านซือ่

1,350,000

1,350,000

650,000

650,000

12,000,000

16,000,000

3

2

อบต. ย่านซือ่

280,000

280,000

560,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
102. โครงการปรับปรุง
๓
๒
ถนนผิวจราจร คสล. สาย
โคกประดู่
หมู่ที่ 11
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิว
จราจร คสล. สายโคกประดู่
หมู่ที่ 11
103. โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจร คสล.สาย
บ้านทุง่ (สระใหญ่) หมู๋ที่ 8
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิว
จราจร คสล.สายบ้านทุ่ง (สระ
ใหญ่) หมู๋ที่ 8
104. โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้าสายบ้านกุบังจามัง
หมู่ที่ 4,6,7
กิจกรรมก่อสร้างทางระบาย
น้าสายบ้านกุบังจามัง หมู่ที่
4,6,7
105. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล.ซอยควนปันยี
หมู่ที่ 8
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิว
จราจร คสล.ซอยควนปันยี
หมู่ที่ 8
106. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลติกส์
คอนกรีต ซอยริมคลอง หมู่ที่
๑๑,๕
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต
ซอยริมคลอง หมู่ที่ ๑๑,๕
107. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร คสล.สายริมห้วย
ชั่งทอง หมู่ที่ 13
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิว
จราจร คสล.สายริมห้วยชั่ง
ทอง หมู่ที่ 13
108. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
สายห้วยยาหมูดเหนือ หมู่ที่
๖ รหัสสายทาง สต.ถ.
๓๖๐๒๘

หน่วย
ดาเนินการ
อบต.ฉลุง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

1,040,000

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

1,040,000

2,080,000

๓

๒

อบต.ฉลุง

๘,๘๒๙,๐๐๐

8,829,000

17,658,000

๓

๒

อบต.ฉลุง

๗,๐๐๐,๐๐๐

7,000,000

14,000,000

๓

๒

อบต.ฉลุง

๔,๘๗๕,๐๐๐

4,875,000

9,750,000

๓

๒

อบต.ฉลุง

๒,๕๐๐,๐๐๐

2,500,000

5,000,000

๒

อบต.ฉลุง

3

2

อบต.แป-ระ

3

2

3

2

๔,๔๕๔,๐๐๐

๔,๔๕๔,๐๐๐

2,000,000

2,000,000

4,000,000

อบต.แป-ระ

8,000,000

8,000,000

16,000,000

อบต.แป-ระ

3,800,000

3,800,000

11,400,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอน กรีตผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว 640
เมตร
109. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน
เทศ หมู่ที่ ๕ -บ้านผัง ๓๖
หมู่ที่ ๗ รหัส สายทาง
สต.ถ.๓๖๐๓๖
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,765
เมตร
110. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 รหัสสาย
ทาง สต.ถ.๓๖๐32

3,800,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว
๒,665 เมตร

111. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเกาะไทร-แป-ระ
เหนือ หมู่ที่ 3รหัสสายทาง
สต.ถ. ๓๖๐08
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕
เมตร ยาว 2,850 เมตร
112. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
สายควนโท๊ะ-แป-ระเหนือ
หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง
สต.ถ.๓๖๐๐5

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

10,000,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3

2

อบต.แป-ระ

10,000,000

10,000,000

30,000,000

3

2

อบต.แป-ระ

4,020,000

4,020,000

8,040,000

3

2

อบต.แป-ระ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

3

2

อบต.แป-ระ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

30,655,000

30,655,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง ๕ เมตร ยาว 526
เมตร
113. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและสายดับสาธารณะ
พร้อมปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า
กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและ
สายดับสาธารณะ พร้อม
ปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า
114. โครงการติดตั้ง
เพิ่มเติม/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขต อบต.
กิจกรรมติดตั้งเพิ่มเติม/
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขต อบต.
115. โครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนผิว
พาราแสฟัลท์คอนกรีต สาย
บ้านซอย 6 หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,393
เมตร หนา 0.05
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
วิเศษ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 881 เมตร หนา
0.15 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย ซอย
ไกลวังวล หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง
6 เมตร
ยาว1,244 เมตร หนา 0.05
เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์สายบ้านซอย 5 หมู่
ที่ 4
ขนาดกว้าง 6 เมต รยาว
1,120 เมตร หนา 0.05
เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ACสายหลัง
มัสยิดธรรมประทีป ม.1 ม.
10ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตรหนา 0.05
เมตร

61,310,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ซอย10 - ซอย 2 หมู่ที่ 3
กว้าง 7 เมตร ยาว1,250
เมตร หนา
0.05 เมตร
116. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมรางระบายน้า
คสล.ถนนเทศบาล 2 ซอย 1
ถึงถนนยนตรการกาธร

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

1

2

เทศบาล
ตาบลควนโดน

9,131,000

9,131,000

18,262,000

3

๒

เทศบาล
ตาบลกาแพง

6,500,000

65,000,000

71,500,000

3

๒

เทศบาล
ตาบลกาแพง

6,508,195

6,508,195

19,524,585

3

๒

อบจ.สตูล

132,122,800

70,071,000

202,193,800

กิจกรรมก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. กว้างภายใน 1.00
เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 768 เมตร ท่อพักทุก
ระยะไม่เกิน 8.00 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา
0.20 เมตร ยาว 688 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440
เมตร
117. โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.แนวเขื่อนริมคลองละงู
กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
แนวเขื่อนริมคลองละงู
118. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV)
กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV)
119. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สตูล ถ.1-009 บ้านควนไสย
- คลองละงู ต.กาแพง ,ต.เขา
ขาว ,ต.น้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ. 1-0016 บ้านผัง 6 บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนัง จ.
สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก-อุ
ใดเจริญ อ.ท่าแพ,อ.ควน
กาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต,ถ, 1-0010 บ้านป่าฝาง บ้านทุ่งเสม็ด ต.กาแพง อ.ละ
งู จ.สตูล
กิจกรรมซ่มอสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหราย้านควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย ต.
ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.
สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0065 บ้านช่อง
ไทร-บ้านท่าซิว ต.นาทอน อ.
ทุ่งหว้า จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0059 บ้านซอย9 บ้านซอย 8 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

6,508,195

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต..ถ.1-0052 หมู่ที่ 4 ต.
คลองขุด - บ้านโคกพยอม ต.
คลองขุด,ตงพิมาน อ.เมือง
สตูล จ.สตูล

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0032 บ้านคลองขุด
เหนือ-เขตเทศบาล ต.คลองขุด
,ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0061 บ้านห้วย
ไทร-บ้านผัง41 ต.ละงู อ.ละงู,
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0089 บ้านนาแก้ว บ้านป่าแก่บ่อหิน ต.น้าผุด
อ.ละงู ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่ง
หว้า จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0007 บ้านคลอง
ขุด-บ้านหัวทาง อ.ละงู จงสตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0038 โรงเรียนปาก
ละงู - บ้านท่าชะมวง ต.ละงู
อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนส สาย
สต.ถ.1-0004 บ้านวังใหญ่
- บ้านเกาะไทร อ.ท่าแพ จ.
สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย
สต.ถ.1-0056 บ้านบ่อทอง บ้านทุ่งพัก ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควน
กาหลง จ.สตูล
120. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบ้านผัง 1
หมู่ที่ 1 บ้านผัง 32 หมู่ที่ 2

3

2

อบต.อุใดเจริญ

4,400,000

4,400,000

8,800,000

3

2

อบต.อุใดเจริญ

3,000,000

3,000,000

6,000,000

กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยางสายบ้านผัง 1
หมู่ที่ 1 – บ้านผัง 32 หมู่ที่
2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,425 เมตร หนา
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 11,400 ตาราง
เมตร
121. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านผัง 32
หมู่ที่ 2 - บ้าน ผัง 35 หมู่ที่
3
กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยางสายบ้านผัง 32
หมู่ที่ 2 – บ้านผัง 35 หมู่
ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 968 เมตร หนา
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 7,744 ตาราง
เมตร

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
122. โครงการปรับปรุง
3
2
อบต.อุใดเจริญ
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านผัง 32
หมู่ที่ 2 - บ้านหนองโพรง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

5,900,000

5,900,000

11,800,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านผัง 32 หมู่ที่ 2 – บ้าน
หนองโพรง หมู่ที่ 5 ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
2,268 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,072 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

123. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านผัง 39 บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2

3

2

อบต.อุใดเจริญ

2,760,000

2,760,000

5,520,000

3

2

อบต.อุใดเจริญ

1,300,000

1,300,000

2,600,000

3

2

อบต.อุใดเจริญ

2,000,000

2,000,000

4,000,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

35,900,000

35,900,000

71,800,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านผัง 39 – บ้านผัง
34 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6
เมตร ระยะทาง 684 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,104 ตารางเมตร หนา
0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

124. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30
หมู่ที่ 7
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม 30
หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ระยะทาง 365 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,825 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง/
วัสดุคัดเลือกกว้างข้างละ
0.50 เมตร
125.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสามแยก
บ้านไร่สาธิต - บ้านผัง 4
หมู
่ที่ 9 บปรุถนนลาดยาง
กิจกรรมปรั
สายแยกบ้านไร่สาธิต - บ้าน
ผัง 4 หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ระยะทาง 625
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,750 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
126.โครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
พิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 981 เมตร หนา
0.15 เมตร

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ไกลวังวน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,245
เมตร หนา 0.05 เมตร

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตาบลควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,120
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง AC สายหลัง
มัสยิดธรรมประทีป หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,850 เมตร หนา 0.05
เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ชายคลอง (ซอยหลังมัสยิด
ธรรมประทีป) หมู่ที่ 1 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ซอยกุโบร์ 8/2 ช่วงที่ 1 หมู่ที่
8 ตาบลควนกาหลง อาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,300 เมตร หนา 0.05
เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย
8/2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ไกลวังวน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 10
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 480
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซอย
8 หมู่ที่ 7 ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
127.โครงการก่อสร้างถนน
3
2
อบต.ควนโดน
ลาดยางสายมัสยิด - สวน
ปาล์ม หมู่ที่ 6
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
สายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่
6
128. โครงการก่อสร้าง
3
2
อบต.ควนโดน
ถนนลาดยางซอยเพิ่มพูน
หมู่ 8
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยเพิ่มพูน หมู่ 8
129. โครงการก่อสร้างถนน
ลาด
ยางสายสระน้า กสช. - ช่อง
แคบ หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
สายสระน้า กสช. - ช่องแคบ
หมู่ที่ 2
130. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายมัสยิด หมู่ที่
7
กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยางสายมัสยิด หมู่ที่
7
131. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่ม
ทรัพย์ หมู่ที่ 8
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่ม
ทรัพย์ หมู่ที่ 8
132. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบเหมืองส่งน้าบ้านสุเรน
- ร.ร.ปันจอร์ หมู่ที่ 2

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3,646,900

3,646,900

7,293,800

836,700

836,700

1,673,400

3

2

อบต.ควนโดน

5,575,700

5,575,700

11,151,400

3

2

อบต.ควนโดน

2,319,600

2,349,600

4,669,200

3

2

อบต.ควนโดน

1,603,700

1,603,700

3,207,400

3

4

อบต.ควนโดน

1,595,200

1,595,200

3,190,400

3

4

อบต.ควนโดน

3,115,100

3,115,100

6,230,200

3

4

อบต.ควนโดน

3,243,700

3,243,700

6,487,400

3

2

เทศบาลเมือง
สตูล

21,000,000

21,000,000

42,000,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
เหมืองส่งน้าบ้านสุเรน
ร.ร.ปันจอร์ หมู่ที่ 2
133. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนโต๊ะโส๊ะ - ถนนเลียบ
เขา หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายควน
โต๊ะโส๊ะ - ถนนเลียบเขา หมู่ที่
2
134. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า คสล.ซอย 8 ซอย
9 ซอย 10 หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า
คสล. ซอย 8 ซอย 9 ซอย
10 หมู่ที่ 2
135. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อรับรอง
เส้นทางท่องเทีย่ ว
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนสตูลธานี ซอยอนุบาล
ทักษิณสยาม
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่ม
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนรีต ถนนสตูลธานี ซอย
ข้างโรงแรมวังใหม่

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่ม
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนรีต ถนนสตูลธานี ซอย
ร้านธาม

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนปานราลึก ซอย 1
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนปานราลึก ซอย 4
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนปานราลึก ซอย 5
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนปานราลึก ซอย 6
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนปานราลึก ซอย 9
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนราษฎร์อุทิศ
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่ม
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนรีต ถนนเลี่ยงเมือง
บริเวณแยกจงหัวและแยก
กองทุน
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่ม
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนรีต ถนนประชาอุทิศ
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนศุลกานุกูล ซอย 11
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนศุลกานุกูล ซอย 12
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนศุลกานุกูล ซอย 14
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนศุลกานุกูล ซอย 16
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
ถนนเลี่ยงเมือง
136. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แประ - พิปูน หมู่ที่ 7
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แประ-พิปูน หมู่ที่ 7 ตาบล
ปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง
4 เมตร ความยาว 1,300
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร
137.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผัง 19 หมุ่ที่ 8 ต.
นิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1 ต.
ปาล์มพัฒนา

3

2

อบต.ปาล์ม
พัฒนา

3,228,000

3,228,000

6,456,000

3

2

อบต.ปาล์ม
พัฒนา

1,764,300

1,764,300

3,528,600

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ผัง 19 หมู่ที่ 8ตาบลนิคม
พัฒนา - หมู่ที่ 1 ตาบล
ปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูลความกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร ระยะทาง 464.00
เมตร
138.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างโรงเรียนปาล์มพัฒน
วิทย์และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านผัง 19 หมุ่ที่ 8 ต.นิคม
พัฒนา - หลังทีว่ ่าการ
อาเภอมะนัง หมู่ที่ 1 ต.
ปาล์มพัฒนา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3

2

อบต.ปาล์ม
พัฒนา

3,152,000

3,152,000

6,304,000

3

2

อบต.นิคม
พัฒนา

7,800,000

7,800,000

15,600,000

3

2

อบต.นิคม
พัฒนา

8,105,500

8,105,500

16,211,000

กิจกรรมซ่อมสร้างสายข้าง
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์หมู่ที่
๒ ตาบลปาล์มพัฒนา
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑๙๖.๗๐ เมตร
หนา๐.๑๕ เมตร
กิจกรรมขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผัง ๑๙ หมู่ที่ ๘ ตาบลนิคม
พัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัด
สตูล ชนิดเพิ่มไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างละ
๑.๐๐ เมตร ระยะทาง
๑,๙๘๕ เมตร หนา 0.15
เมตร ทั้ง ๒ ข้างถนน
139.โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต
สายบ้านผัง 14 หมู่ที่ 1 บ้านผัง 13 หที่ 7 ต.นิคม
พัฒนา
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง
๑๔ หมู่ที่ 1– บ้านผัง ๑๓
หมู่ที่ ๗ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดย
ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมเสริม
พื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕
เมตร Prime Coat และปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ไหล่าทางข้างละ ๐.๕๐
เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร
ระยะทาง ๑.๙๕๐ กิโลเมตร
พร้อมก่อสร้างทางระบายน้า
คสล. ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึก
๐.๕๐ เมตร , ฝาปิด คสล.
ระยะทางรวม ๒๖๐ เมตร
และบ่อพักน้าขนาด ๐.๙๐ X
๐.๙๐ เมตร ฝาปิดตระแกรง
เหล็กจานวน ๑๘ บ่อ
140. โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหัว สะพานละงู บ้านวังพระเคียน หมู่ 6 ต.
นิคมพัฒนา

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรม 1 ซ่อมสร้างผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหัวสะพานละงู
– บ้านวังพระเคียน หมู่ที่ 6
ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง
7.00 เมตร ระยะทาง
1,449 เมตร หนา 0.15
เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร) จานวน 1 เส้น
141. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ช่องไม้ดา หมู่ที่ 4 ตาบลป่า
แก่บ่อหิน อาเภอทุง่ หว้า
จังหวัดสตูล

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3

2

อบต.ป่าแก่
บ่อหิน

5,761,000

5,761,000

11,522,000

3

2

อบต.นาทอน

3,319,100

3,319,100

6,638,200

3

2

อบต.นาทอน

3,073,400

3,073,400

6,146,800

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่อง
ไม้ดา หมู่ที่ 4 ตาบลป่าแก่
บ่อหิน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘,00๐ ตาราง
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กาหนด)
142.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย
เหม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง
ตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า
จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย
เหม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว 1,363 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,452
ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.
5๐ เมตร พร้อมวางท่อ คส
ล.มอก. ชั้น ๓ Ø 0.6๐ เมตร
จานวน 5 จุดๆ ละ 7 ท่อน
รวม 35 ท่อน (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)
143.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองใหญ่ - บารายี หมู่ที่ 1
บ้านนาทอน ตาบลนาทอน
อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ใหญ่-บารายี หมู่ที่ 1 บ้านนา
ทอน ตาบลนาทอน อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
1,275 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,10๐ ตารางเมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น
๓ Ø 1.0๐ เมตร จานวน 8
ท่อน (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด)
144.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองขุนชนะ หมู่ที่ 5
ตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า
จังหวัดสตูล

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3

2

อบต.นาทอน

1,160,000

1,160,000

2,320,000

3

2

อบต.นาทอน

475,700

475,700

951,400

3

2

อบต.นาทอน

3,560,000

3,560,000

7,120,000

3

2

อบต.ทุง่ หว้า

4,500,000

4,500,000

9,000,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองขุนชนะ หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว
350 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.5๐
เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด)
145.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลวงนอม หมู่ที่ 3 บ้านช่อง
ไทร ตาบลนาทอน อาเภอ
ทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลวง
นอม หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร
ตาบลนาทอน อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 200
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘
0๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ
๐.๕๐ เมตร (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)
146.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองขุนชนะ หมู่ที่ 2
ตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า
จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองขุนชนะ หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 969
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินผุข้างละ ๐.5๐ เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กาหนด)
147.โครงการปรับปรุงผิว
จราจรใหม่ จากถนนสาย
บ้านไร่ ถึง ห้วยกระทิง หมู่ที่
8

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร
ใหม่ จากถนนสายบ้านไร่ ถึง
ห้วยกระทิง หมู่ที่ 8
ถนนลาดยาง เป็นผิวทางถนน
คสล. ขนาดผิวจาจร กว้าง
5.๐๐ เมตร ยาว ระยะทาง
1,000 เมตร (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)
148.โครงการปูผิวจราจร
ใหม่ จากถนนสายทุง่ ปรือ
หมู่ที่ 4 ถึง ถนนสายบ้านท่า
ขาม หมู่ที่ 5

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

3

2

อบต.ทุง่ หว้า

19,610,000

19,610,000

39,220,000

3

2

เทศบาล
กาแพง

6,245,000

6,245,000

12,490,000

3

2

อบต.ละงู

13,466,000

13,466,000

26,932,000

กิจกรรมปูผิวจราจรใหม่ จาก
ถนนสายทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ถึง
ถนนสายบ้านท่าขาม หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 9.๐๐ เมตร ยาว
4,318 เมตร หนา ๕.00
เซนติเมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด)
149.โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. แนวเขื่อนริมคลองละงู
กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
แนวเขื่อนริมคลองละงู
150. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติดคอนกรีตสายซอยเขียด
แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทร
ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนเพิ่ม
ประสิทธิภาพเส้นทาง
คมนาคมเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว

-

151. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านหาญลานเสือ
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง
สายลานเสือ-บ้านหาญ หมู่ที่
7 บ้านลานเสือ ตาบลน้าผุด
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
จานวน 1 แห่ง

3

2

อบต.ละงู

16,032,000

16,032,000

32,064,000

153. โครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล

3

2

อบต.ควน
กาหลง

33,900,000

33,900,000

67,800,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
พิเศษ หมู่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 981 เมตร หนา
0.15 เมตร
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(ชนิด High Mast) ทางหลวง
หมายเลข 406 ตอนค่าย
รวมมิตร-ย่านซื่อ ระหว่าง
กม.69+630-กม.70+160
และกม.86+920-กม.
87+720 หนา 0.05 เมตร
เป็นตอนๆ

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ไกลกังวน ช่วงที่ 2 หมู่ 3
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลงจังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,245
เมตรหนา 0.05 เมตร

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้าน
ซอย 5 หมู่ 4ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา
0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง AC สายหลัง
มัสยิดธรรมประทีป หมู่ 1,
หมู่ 10 ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,850 เมตร หนา
0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ชายคลอง(ซอยข้างมัสยิด
ธรรมประทีป) หมู่ 1 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ซอยกุโบร์ 8/2 ช่วงที่ 1หมู่ที่
8 ตาบลควนกาหลง อาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,300 เมตร หนา 0.05
เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย
8/2 ช่วงที่ 2 หมู่ 8 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายซอย
ไกลกังวนช่วงที่ 1 หมู่ 10
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลงจังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 480
เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซอย
8 หมู่ 7 ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล 1,200,000.- บาท
154. โครงการก่อสร้างถนน 3
2
อบต.น้าผุด
9,714,000
คอนกรีตสายหนองสร้อย ลานเสือ หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหนองสร้อย ลานเสือ หมู่ที่ 3
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
155. โครงการสตูลเกษตร
3
2
อบจ.สตูล
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
แฟร์

9,714,000

1,000,000

19,428,000

5,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมสตูลเกษตรแฟร์
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 9 : สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ทมี่ ีคุณค่าและมูลค่าสูง
156.โครงการคืนชีวิตที่
3
4
อบต. ย่านซือ่
90,000
90,000
90,000
สดใสด้วยสายใยแห่ง
ครอบครัว
กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้
และส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
157. โครงการพัฒนา
3
4
อบต. ย่านซือ่
10,000
10,000
10,000
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุ
158. โครงการรณรงค์
3
2
เทศบาลตาบล
300,000
300,000
300,000
มหกรรมอาหารสะอาด
ควนโดน
รสชาติอร่อย (Clean food
good taste)

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

90,000

90,000

450,000

10,000

10,000

50,000

300,000

300,000

1,500,000

100,000

500,000

100,000

500,000

161. โครงการขับเคลื่อน
3
2
อบจ.สตูล
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
100,000
อนาคตสตูลด้านการเกษตร
กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคต
สตูลด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นทีร่ ู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
162. โครงการส่งเสริมและ
3
2
อบจ.สตูล
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
พัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์
OTOP
แนวทางการพัฒนาที่ 12 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นทีก่ ารค้า ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน
163. โครงการส่งเสริม
3
2
อบจ.สตูล
1,000,000
1,000,000
1,000,000
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ในระดับภูมิภาค

4,300,000

กิจกรรมรณรงค์มหกรรม
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
(Clean food good taste)
159. โครงการฝึกอบรมเชิง
3
2
เทศบาลตาบล
100,000
100,000
100,000
100,000
ปฏิบัติการผู้ประกอบการ
ควนโดน
ด้านอาหาร
กิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ประกอบการด้าน
อาหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 10 : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
160. โครงการส่งเสริม
3
2
เทศบาลตาบล
100,000
100,000
100,000
100,000
สนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้
ควนโดน
แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
164. ก่อสร้างหอประชุม
นานาชาติจังหวัดสตูล
ก่อสร้างอาคาร หอประชุม
ขนาด 3,000 ทีน่ งั่ พร้อม
ทัง้ สิ่งอานวยความสะดวก
และการบริการทีค่ รบครัน
ทันสมัย(งานครุภัณฑ์ , งาน
ภูมิทัศน์ , งานระบบไฟฟ้า)
บริเวณทีด่ ิน ของอบจ.สตูล
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.
สตูล จานวน 27 ไร่

3

2

อบจ.สตูล

-

-

-

-

80,000,000

1,750,000

3,000,000

80,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างหอประชุม
นานาชาติจังหวัดสตูล
ก่อสร้างอาคาร หอประชุม
ขนาด 3,000 ที่นั่ง พร้อมทั้ง
สิ่งอานวยความสะดวกและ
การบริการที่ครบครันทันสมัย
(งานครุภัณฑ์ , งานภูมิทัศน์ ,
งานระบบไฟฟ้า)บริเวณที่ดิน
ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน
อ.ควนโดน จ.สตูล จานวน
27 ไร่
165. โครงการสร้างจุดชม
วิวทีย่ อดเขาควนธง
เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8
บ้านเหนือคลอง ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

หน่วย
ดาเนินการ

3

5

อบต. ควน
กาหลง

3

5

อบต.แป-ระ

3

5

อบต.ย่านซือ่

3

5

อบต. ย่านซือ่

3

2

อาเภอท่าแพ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

-

-

-

-

25,000,000

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

25,000,000

50,000,000

กิจกรรมสร้างจุดชมวิวที่ยอด
เขาควนธง เทือกเขาบรรทัด
หมู่ที่ 8 บ้านเหนือคลอง
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล
166. โครงการก่อสร้าง
แหล่งท่องเทีย่ วหนองลูตง
กิจกรรมก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองลูตง หมู่ที่ ๒
ตาบลแป-ระ
167. โครงการปรับปรุง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วในเขตพื้นที่
อบต.
ย่านซือ่
กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ใน
พื้นที่ท่องเที่ยว
168.โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพื้นที่
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
169.โครงการปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนรีต สายแป-ระ
ใต้ - ไร่ทอน หมู่ที่ 4 ตาบล
ท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
ตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบล
ท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
กลางนาเชื่อมซอยกุโบร์ หมู่ที่
1 ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิว
จราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตลาดยางสายท่าแพ ดาหลา หมู่ที่ 2,3,4 ตาบล
ท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาน
อกรั้ว หมู่ที่ 2 ตาบลท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุโบร์
หมู่ที่ 7 ตาบลท่าแพ

20,000,000

100,000

100,000

20,000,000

40,000,000

200,000

200,000

200,000

800,000

50,000

50,000

50,000

150,000

55,582,500

55,582,500

111,165,000

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง
ยาว หมู่ที่ 3 ตาบลแป-ระ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง
ยาวฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตาบล
แป-ระ
กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7 ตาบลแประ
กิจกรรมที่ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคลองยาว
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไทร
ตาบลแป-ระ
170.โครงการก่อสร้าง
ตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว
45 เมตร จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าห้อง
ส้วม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว
3 เมตร จานวน 2 หลัง
กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง จานวน 6 ต้น
171. โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล
กิจกรรมบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
172. โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบบ่อขยะมูลฝอย หมู่
ที่ 4 ตาบลควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
บ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4
ตาบลควนกาหลง
173. โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬากลางอาเภอควน
กาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา
กลางอาเภอควนกาหลง
174. โครงการก่อสร้างศูนย์
อาหารแหล่งจาหน่ายและ
กระจายสินค้าชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการค้าจังหวัด
ชายแดน และการท่องเทีย่ ว
อุทยานธรณีโลกสตูล

3

2

อบต.ควน
กาหลง

1,430,000

1,430,000

2,860,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

6,000,000

6,000,000

12,000,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

1,344,000

1,344,000

2,688,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

48,727,000

48,727,000

97,454,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

15,900,000

15,900,000

31,800,000

3

2

อบต.ควน
กาหลง

15,000,000

15,000,000

30,000,000

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์อาหาร
แหล่งจาหน่ายและกระจาย
สินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริม
การค้าจังหวัดชายแดน และ
การท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล
175. โครงการสร้างจุดชม
วิวทีย่ อดเขาควนธง
เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8
บ้านเหนือคลอง ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมสร้างจุดชมวิวที่ยอด
เขาควนธง เทือกเขาบรรทัด
หมู่ที่ 8 บ้านเหนือคลอง
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล
176. โครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วชุมชนและขนส่ง
สินค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่ วอุทยานธรณีโลก
สตูล

หน่วย
ดาเนินการ

3

2

อบต. ควน
กาหลง

3

2

เทศบาลเมือง
สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

28,990,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561-2565

28,990,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยหิน หมู่ที่ 5 และ 6
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 930 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,580 ตารางเมตร ช่วงที่ 2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,985 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,925 ตารางเมตร

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
เรดาร์ หมู่ที่ 10 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
มะหรา หมู่ที่ 3 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 830 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายผังปาล์ม
8/2 หมู่ที่ 8 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา
0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
พิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 981 เมตร หนา
0.15 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลท์คอนกรีตสายฝาย
เก็บน้าคลองมาจัง หมู่ที่ 10
ตาบลควนกาหลง อาเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร
177. โครงการถนนสาย
วัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

20,000,000

20,000,000

40,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
178. โครงการส่งเสริมสถาน 3
2
เทศบาลตาบล
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
ประกอบการร้านอาหารและ
ควนโดน
แผงลอยได้มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมสถาน
ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยได้มาตรฐาน
179. โครงการพัฒนาตลาด 3
2
เทศบาลตาบล
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
สดได้มาตรฐาน
ควนโดน
กิจกรรมพัฒนาตลาดสดได้
มาตรฐาน
180. โครงการเทศกาล
3
2
เทศบาลตาบล
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,000
ผลไม้เพื่อการท่องเทีย่ วของ
ควนโดน
เทศบาลตาบลควนโดน
กิจกรรมเทศกาลผลไม้เพื่อ
การท่องเที่ยวของเทศบาล
ตาบลควนโดน
รวมงบประมาณ
64,272,000 102,900,000 330,971,305
807,150,295 1,671,134,205 2,976,427,805
รวมโครงการ
31
40
78
105
120
374
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเทีย่ ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
(4) โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา ที่ 12 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นทีก่ ารค้าการท่องเทีย่ ว ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน
1. โครงการสร้างความ
ร่วมมือการประมงพาณิชย์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย

4

2

สมาคม
ประมง
จังหวัดสตูล

กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
การประมงพาณิชย์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
2. โครงการวันไข่โลก
กิจกรรมจัดการแข่งขันกินไข
และสาธิตการทาเมนูไข่
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

4

2

หอการค้า
จังหวัดสตูล

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

2,600,000
2

2,600,000
2

2,600,000
2

2,600,000
2

2,600,000
2

13,000,000
10

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
(2) โครงการของกระทรวง กรม
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกลไกการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงทางน้ารองรับการเติบโตของเมือง
ความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และการพัฒนาพืน้ ที่อุทยานธรณีโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 โครงการปรับปรุงทาง
และสะพาน

75,500,000

75,500,000

กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคัน
คลองส่งน้ำ 1L-1L- LMC (ท่ำ
แพร) กม.3+000 - กม.7+950
โครงกำรชลประทำนสตูล

20,000,000

20,000,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนบนคัน
คลองส่งน้ำ LMC (ดุสน)
ระยะทำง 1.600 กม. ต้ำบลฉลุง
อ้ำเภอเมือง จังหวัดสตูล

3,500,000

3,500,000

กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคัน
คลองส่งน้ำ 1L-1L- LMC (ท่ำ
แพร) กม.10+000 - กม.11+500
ควำมยำว 1.500 กิโลเมตร
โครงกำรชลประทำนสตูล

3,500,000

3,500,000

10,000,000

10,000,000

กิจกรรมซ่อมแซมถนนคันคลอง
ระบำย 1 ขวำ สำยใหญ่ (ท่ำแพร)
กม.0+000 - กม.3+500 ควำม
ยำว 3.500 กิโลเมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

4,000,000

4,000,000

กิจกรรมสะพำน คสล.ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ LMC (ดุสน) กม.2+400
กม.3+050

4,000,000

4,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ระบำยสำยใหญ่ (ท่ำแพร)
กิโลเมตร14+620 ขนำด
8.00x12.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

4,000,000

4,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ระบำยสำยใหญ่ (ท่ำแพร)
กิโลเมตร13+380 ขนำด
6.00x18.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

3,500,000

3,500,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ 2R-LMC (ดุสน) กิโลเมตร
4+300 ขนำด 6.00x8.00 เมตร
โครงกำรชลประทำนสตูล

1,500,000

1,500,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ LMC (ดุสน) กิโลเมตร4
12+500 ขนำด 6.00x18.00
เมตร โครงกำรชลประทำนสตูล

5,000,000

5,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ 1L-LMC (ท่ำแพร) กโล
เมตร9+990 ขนำด 6.00x6.00
เมตร โครงกำรชลประทำนสตูล

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคัน
คลองส่งน้ำ LMC (ท่ำแพร)
ควำมยำว 2.700 กิโลเมตร
โครงกำรชลประทำนสตูล

2

5

โครงการ
ชลประทาน
สตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ 1L-LMC (ท่ำแพร)
กิโลเมตร5+800 ขนำด
6.00x6.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ 1L-LMC (ท่ำแพร)
กิโลเมตร4+600 ขนำด
6.00x6.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ 1L-LMC (ท่ำแพร)
กิโลเมตร2+425 ขนำด
6.00x6.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ 1L-1L-LMC (ท่ำแพร)
กิโลเมตร0+582 ขนำด
6.00x6.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ระบำยสำยใหญ่ฝำยคลองท่ำแพร
กิโลเมตร8+760 ขนำด
6.00x18.00 เมตร โครงกำร
ชลประทำนสตูล

3,500,000

3,500,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ LMC (ดุสน) กิโลเมตร
10+150 ขนำด 6.00x8.00 เมตร
โครงกำรชลประทำนสตูล

1,500,000

1,500,000

กิจกรรมสะพำนรถยนต์ข้ำมคลอง
ส่งน้ำ LMC (ดุสน) กิโลเมตร
2+750 ขนำด 6.00x10.00 เมตร
โครงกำรชลประทำนสตูล

1,500,000

1,500,000

28,600,000

28,600,000

กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำ กม.
3+900 คลอง LMC (ดุสน) ระยะ
ที่ 2 พืนที่รับประโยชน์ 200 ไร่
โครงกำรชลประทำนสตูล

15,000,000

15,000,000

กิจกรรมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ
1L-1L-LMC กม.12+497 พืนที่
รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงกำร
ชลประทำนสตูล

12,000,000

12,000,000

กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่ำง
เก็บน้ำวิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล โครงกำรจัดหำน้ำ
โรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชำ
สรรค์

1,600,000

1,600,000

2. โครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน

2

5

โครงการ
ชลประทาน
สตูล

3. โครงการซ่อมแซมคลอง
ส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน
3,000 ตารางเมตร
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

3,500,000

4.โครงการซ่อมแซมท่อลอด
ระบบส่งน้า ทรบ.เขาวังประ

2

5

กรม
ชลประทาน

3,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
5.โครงการฝายบ้านควน
2
5
กรม
โต๊ะพร้อมระบบส่งน้า พืน้ ที่
ชลประทาน
ชลประทาน 400ไร่
6.โครงการขุดลอกคลอง
2
5
กรม
โดยรถขุดจ้างเหมา คลอง
ชลประทาน
บ้านบุโบย ฝ่ายส่งน้าฯที่ 2
ปริมาณดิน 26,650
ลูกบาศก์เมตร โครงการ
ชลประทานสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
20,000,000

1,000,000

7.โครงการขุดลอกคลอง
โดยรถขุดจ้างเหมา คลอง
โต๊ะทิ้ง ฝ่ายส่งน้าฯที่ 2
ปริมาณดิน 26,720
ลูกบาศก์เมตร โครงการ
ชลประทานสตูล
8.โครงการขุดลอกคลอง
โดยรถขุดจ้างเหมา คลอง
สนกลาง ฝ่ายส่งน้าฯที่ 2
ปริมาณดิน 74,060
ลูกบาศก์เมตร โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

1,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

2,800,000

9.โครงการขุดลอกคลอง
โดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัว
เกาะ ปลายแหลม ฝ่ายส่ง
น้าฯที่ 2 ปริมาณดิน
13,250 ลูกบาศก์เมตร
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

500,000

10.โครงการอาคารอัดน้า
บ้านราไวใต้ พืน้ ที่รับ
ประโยชน์ 640 ไร่
11.โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้า ทรบ.วังพะเนียด
พืน้ ที่รับประโยชน์ 300 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

10,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

15,000,000

12.โครงการซ่อมแซมคลอง
ส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน
1,600 ตารางเมตร ช่วง
กม.18+380 - 18+779
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

2,500,000

13.โครงการปรับปรุงคลอง
ส่งน้า 2R-LMC (ดุสน)
พืน้ ที่รับประโยชน์ 300 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

25,000,000

14.โครงการบารุงรักษา
คลองส่งน้าสายซอย
ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร
ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่
1 โครงการชลประทานสตูล
อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล
15.โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้า 2R-LMC (ดุ
สน) จานวน 1,200 ตาราง
เมตร
16.โครงการบารุงรักษา

2

5

กรม
ชลประทาน

30,000

2

5

กรม
ชลประทาน

2,500,000

2

5

กรม
ชลประทาน

2,840,000

คลองส่งน้าสายใหญ่
ระยะทาง 18.779
กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 1 โครงการ
ชลประทานสตูล อาเภอควน
โดน จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
17.โครงการบารุงรักษา
2
5
กรม
คลองส่งน้าสายซอย ฝ่าย
ชลประทาน
ส่งน้าและบารุงรักษาที่ 3
ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร
โครงการชลประทานสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
55,000

18.โครงการบริหารการส่ง
น้าโครงการชลประทาน
พืน้ ที่ชลประทาน 51,710
ไร่

2

5

กรม
ชลประทาน

300,000

19.โครงการซ่อมแซมระบบ
ระบายน้าที่ทาการและ
บ้านพัก ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 1 ฝายดุสน
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

15,000,000

20.โครงการกาจัดวัชพืชใน
เขตฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 1 จานวน
154 ไร่ โครงการ
ชลประทานสตูล อาเภอควน
โดน จังหวัดสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

500,000

21.โครงการซ่อมแซมถนน
บนคันคลองส่งน้า LMC
(ท่าแพร) ความยาว
2.700 กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

10,000,000

22.โครงการซ่อมแซม
ระบบส่งน้า ทรบ.ห้วยใหญ่
ตาบลควนโดน อาเภอควน
โดน จังหวัดสตูล โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

1,000,000

23.โครงการบารุงรักษา
คลองส่งน้าสายใหญ่ ฝ่าย
ส่งน้าและบารุงรักษาที่ 3
ระยะทาง 30.000
กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

453,000

24.โครงการกาจัดวัชพืช
คลองระบายน้าฝายคลอง
ท่าแพร ปริมาณ 450 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

1,460,000

25.โครงการกาจัดวัชพืช
คลองส่งน้าฝายคลองท่า
แพร ปริมาณ 770 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

2,500,000

26โครงการซ่อมแซมถนน
บนคันคลองส่งน้า 1L-1LLMC (ท่าแพร) กม.3+000
- กม.7+950 โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

20,000,000

27.โครงการซ่อมแซมถนน
คันคลองระบาย 1 ขวา
สายใหญ่ (ท่าแพร) กม.
0+000 - กม.3+500
ความยาว 3.500 กิโลเมตร
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

4,000,000

28.โครงการระบุหัวงาน
ปรับรุงท่อลอดถนนคลองส่ง
น้า 2L-1L-LMC กม.
3+080 (ท่าแพร) พืน้ ที่รับ
ประโยชน์ 150 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

10,000,000

พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
29.โครการปรับปรุงระบบ
2
5
กรม
ส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัย
ชลประทาน
เกษตรและเทคโนโลยีสตูล
โครงการจัดหาน้าโรงเรียน
ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
1,600,000

30.โครงการฝายบ้านเขาไค
รพร้อมอาคารประกอบ
พืน้ ที่รับประโยชน์ 53 ไร่
31.โครงการฝายห้วยลิเก
พร้อมระบบส่งน้า พืน้ ที่
ชลประทาน 80 ไร่
32.โครงการแก้มลิงบ้าน
ซอย 7 ปริมาตรเก็บกัก
0.110 ล้านลูกบาศก์เมตร
33.โครงการปรับปรุงระบบ
ส่งน้า กม.3+900 คลอง
LMC (ดุสน) ระยะที่ 2
พืน้ ที่รับประโยชน์ 200 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

25,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

90,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

17,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

15,000,000

34.โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้า LMC (ดุสน)
จานวน 2,600 ตารางเมตร
35.โครงการซ่อมแซมถนน
บนคันคลองส่งน้า 1L-1LLMC (ท่าแพร) กม.
10+000 - กม.11+500
ความยาว 1.500 กิโลเมตร
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

3,800,000

2

5

กรม
ชลประทาน

3,500,000

36.โครงการปรับปรุงถนน
บนคันคลองส่งน้า LMC (ดุ
สน) ระยะทาง 1.600 กม.
ตาบลฉลุง อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

3,500,000

37.โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้าพร้อมระบบส่ง
น้าบ้านกาลันบาตู พืน้ ที่
ชลประทาน 15 ไร่

2

5

กรม
ชลประทาน

23,000,000

38.โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้าคลองลินโต๊ะ
พืน้ ที่รับประโยชน์ 500 ไร่
39.โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้าพร้อมระบบส่ง
น้าบ้านพรุต้นอ้อ พืน้ ที่
ชลประทาน 300ไร่

2

5

กรม
ชลประทาน

10,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

45,000,000

40.โครงการปรับปรุงฝาย
คลองประพร้อมอาคาร
ประกอบ พืน้ ที่รับประโยชน์
200 ไร่

2

5

กรม
ชลประทาน

50,000,000

41.โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้าสตูลพิปูนล้น
เกล้า 1 พร้อมระบบส่งน้า
พืน้ ที่ชลประทาน 40 ไร่

2

5

กรม
ชลประทาน

45,000,000

42.โครงการปรับปรุงฝาย
บ้านกาลูปีพร้อมระบบส่งน้า
พืน้ ที่ชลประทาน 400 ไร่
43.โครงการระบบส่งน้า
คลองส่งน้า 1L-1L-LMC
กม.12+497 พืน้ ที่รับ
ประโยชน์ 300 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

45,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

12,000,000

พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
44.โครงการบารุงรักษาหัว
2
5
กรม
งานฝ่ายส่งน้าและ
ชลประทาน
บารุงรักษาที่ 2 พืน้ ที่ 250
ไร่ โครงการชลประทานสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
568,000

45.โครงการกาจัดวัชพืช
คลองระบายปตร.บาโรย
ปริมาณ 92 ไร่ โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

300,000

46.โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้า ทรบ.คาแป พืน้ ที่
รับประโยชน์ 300 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

25,000,000

47.โครงการซ่อมแซม
ระบบส่งน้าฝายคลองย่าบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
46.โครงการซ่อมแซม
ระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าคลอง
โตนเขาไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2

5

กรม
ชลประทาน

2,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

1,500,000

47.โครงการปรับปรุง
อาคารอัดน้าบ้านท่าชะมวง
พืน้ ที่รับประโยชน์ 120 ไร่
48.โครงการคันกัน้ น้าเค็ม
บ้านตันหยงอุมา พืน้ ที่รับ
ประโยชน์ 1,200 ไร่
49.โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกันตลิ่งบ้านบู
เก็ตยามู พืน้ ที่รับประโยชน์
100 ไร่
50.โครงการทรบ.กลาง
คลองระบายสายใหญ่ กม.
14+100 ฝายคลองท่าแพร
พืน้ ที่รับประโยชน์ 200 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

10,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

20,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

6,000,000

2

5

กรม
ชลประทาน

20,000,000

51.โครงการทรบ.กลาง
คลองระบายสายใหญ่ กม.
11+200 ฝายคลองท่าแพร
พืน้ ที่รับประโยชน์ 200 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

20,000,000

52.โครงการทรบ.กลาง
คลองระบายสายใหญ่ กม.
8+900 ฝายคลองท่าแพร
พืน้ ที่รับประโยชน์ 3,000
ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

20,000,000

53.โครงการทรบ.กลาง
คลองระบายสายใหญ่ กม.
7+800 ฝายคลองท่าแพร
พืน้ ที่รับประโยชน์ 3,000ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

20,000,000

54.โครงการคันกัน้ น้าเค็ม
บากันเคยพร้อมอาคาร
ประกอบ พืน้ ที่รับประโยชน์
250 ไร่

2

5

กรม
ชลประทาน

25,000,000

55.โครงการปตร.ปลาย
คลองระบายสายใหญ่ ฝาย
คลองท่าแพร พืน้ ที่รับ
ประโยชน์ 500 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

40,000,000

พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
56.โครงการคลองระบาย
2
5
กรม
น้าพร้อมอาคารประกอบ
ชลประทาน
โครงการคลองระบายน้า
คลองละงู-คลองน้าเค็ม
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
115,000,000

57.โครงการคันกัน้ น้าเค็ม
บ้านสาครเหนือ พืน้ ที่รับ
ประโยชน์ 280 ไร่
กระทรวงมหาดไทย
58.โครงการงานวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้า หมู่ 5
และ หมู่ 9 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

กรม
ชลประทาน

40,000,000

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2,270,000

59.โครงการระบบจ่ายน้าวางท่อขยายเขต/งานวาง
ท่อขยายเขตจาหน่ายน้า
ซอยบ้านโคกโดน-บูเก็ตยามู
หมู่ 12 ตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล
60.โครงการงานวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้า ซอย
หนองปรือ หมู่ 1 บ้านสันติ
สุข ตาบลเขาขาว อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

129,300

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

400,000

61.โครงการงานวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้า ซอย
เสียงหวาน หมู่ 1 บ้านควน
ไสน ตาบลกาแพง อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

270,000

62.โครงการงานวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้า ซอย
ป่าพะยอม หมู่ 1 บ้านควน
ไสน ตาบลกาแพง อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

252,000

63.โครงการงานวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้า ซอย
สี่สะอาด หมู่ 6 บ้านปลัก
มาลัย ตาบลกาแพง อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

1,990,000

64.โครงการงานวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้า หมู่ 5
บ้านปิใหญ่ ตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2,650,000

65.โครงการระบบจ่ายน้าวางท่อขยายเขต/งานวาง
ท่อขยายเขตจาหน่ายน้า
ถนนคลองขุด 21 (ซอย
เทียนศิร)ิ หมู่ 1 ตาบล
คลองขุด อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

169,000

66.โครงการปรับปรุงแหล่ง
น้าดิบเดิม/ปรับปรุงระบบ
รับน้าดิบ การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสตูล/งานขุด
ลอกโคลนตะกอนบริเวณ
รางชักน้า โรงสูบน้า แรงต่า
ดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ. สตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

75,000

พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
67.โครงการงานวางท่อ
2
5
การประปา
ขยายเขตจาหน่ายน้า ซอย
ส่วนภูมิภาค
บ้านครูเสรี หมู่ 1 ตาบล
ควนขัน อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
82,000

68.โครงการก่อสร้างสถานี
จ่ายน้านาทอน(แห่งใหม่)
พร้อมวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้าพืน้ ที่ตาบลนา
ทอน ตาบลทุ่งบุหลัง และ
ตาบลขอนคลาน อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล

2

5

การประปา
ส่วนภูมิภาค

83,381,000

69.โครงการขุดลอกคลอง
ปลายแหลม

2

5

684,000

70.โครงการขุดลอกคลอง
นาทอน

2

5

71.โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้าห้วยตะแบก

2

5

72.โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้าบ้านผัง 118 ช่วงที่
2
73.โครงการขุดลอกแหล่ง
น้าสาธารณะ ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล
74.โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้า ต.ฉลุง อ.เมือง จ.
สตูล
75.โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้า

2

5

2

5

2

5

2

5

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

76.โครงการขุดลอกสระ
เก็บน้า

2

5

77.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก ต.ฉลุง อ.
เมือง จ.สตูล

2

5

78.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก ต.นาทอน
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

2

5

กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล

950,000

79.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก ต.นิคม
พัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

2

5

กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล

950,000

80.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก ต.บ้าน
ควน อ.เมือง จ.สตูล

2

5

กรม
ทรัพยากรน้า

950,000

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล

421,000

3,372,000

5,232,600

7,863,000

9,820,000

1,158,000

976,000

950,000

พ.ศ. 2561-2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
กรม
81.โครงการพัฒนาแหล่ง
2
5
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ทรัพยากรน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
บาดาล
ประเทศขนาดเล็ก ต.ป่าแก่
บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

กรม
ทรัพยากรน้า
บาดาล

82.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก ต.ป่าแก่
บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

2

5

83.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก โรงเรียน
ผังปาล์ม7 ต.ปาล์มพัฒนา
อ.มะนัง จ.สตูล

2

5

950,000

84.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดเล็ก โรงเรียน
ผังปาล์ม3 ต.ปาล์มพัฒนา
อ.มะนัง จ.สตูล

2

5

950,000

85.โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าบาดาลเพือ่ สนับสนุนน้า
ดื่มสะอาดให้กบั โรงเรียนทั่ว
ประเทศขนาดใหญ่ ต.ปูยู อ.
เมือง จ.สตูล

2

5

1,350,000

86.โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นลาจูหนุงสนับสนุน
พืน้ ที่เกษตรกรรม 2,000
ไร่ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

2

5

20,000,000

950,000

87โครงการพัฒนาแหล่งน้า
2
5
บาดาล (ชุมชน)
88.โครงการพัฒนาน้า
2
5
บาดาลเพือ่ การเกษตรแบบ
จุ่มใต้น้าในพืน้ ที่หาน้ายาก
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 : สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
89. โครงการสร้างความ
2
5
ร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพืน้ ที่
เพืร่ องรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาสจังหวัดสตูล

สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2561-2565

950,000

670,000

670,000

3,792,000
3,338,000

670,000

670,000

670,000

3,350,000

กิจกรรมชุมชนต้นแบบลด
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
670,000
ขยะลดโลกร้อน
กิจกรมโรงเรียนต้นแบบลด
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
670,000
ขยะลดโลกร้อน
กิจกรรมนูหรีรีไซเคิล
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
670,000
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลด
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
670,000
โลกร้อน
กิจกรรมชุมชนสีเขียวลดโลก
134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
670,000
ร้อน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลาน้า นิเวศป่าชายเลน และนิเวศ
ลาน้า นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพือ่ ความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
90. โครงการเพิม่ สมรรถนะ
ด้านการบริหารพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับ
ตาบล

2

5

สนง.พลังงาน
จังหวัดสตูล

200,000

200,000

200,000

600,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้าน
การบริหารพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตาบล

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
200,000

พ.ศ. 2564
200,000

พ.ศ. 2565
200,000

พ.ศ. 2561-2565
600,000

รวมงบประมาณ
670,000
670,000
870,000
870,000 1,171,950,900
1,175,030,900
รวมโครงการ
1
1
2
2
90
96
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 :สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสานึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1โครงการคลองสวยน้าใส
3
5
อบจ.สตูล
300,000
200,000
260,000
260,000
260,000
1,280,000
กิจกรรมคลองสวยน้าใส
2. โครงการจัดกิจกรรม
3
5
อบจ.สตูล
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,100,000
รณรงค์เครือข่าย Green
City
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์
เครือข่าย Green City
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงทางน้ารองรับการ
3. โครงการศึกษาออกแบบ
3
5
เทศบาลตาบล
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,000,000
แผนแม่บทการวางระบบ
คลองขุด
ระบายน้ารวม เทศบาล
ตาบลคลองขุด
กิจกรรมศึกษาออกแบบแผน
แม่บทการวางระบบระบาย
น้ารวม เทศบาลตาบลคลอง
ขุด
4. โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้าคลองชลประทานบา
โรย หมู่ที่ 4,14,15,17
กิจกรรมก่อสร้างคลองส่งน้า
คลองชลประทานบาโรย หมู่
ที่ 4,14,15,18
5. โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้าวังตะคียน หมู่ที่ 8
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้า
วังตะคียน หมู่ที่ 9
6. โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้าห้วยมะพร้าว ม.11
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยมะพร้าว ม.11
7. โครงการขุดลอกคู
ระบายน้าหลังโรงเรียนบ้าน
ท่าชะม่วง-นาพรุ หมู่ที่
1,2,18
กิจกรรมขุดลอกคูระบายน้า
หลังโรงเรียนบ้านท่าชะม่วงนาพรุ หมู่ที่ 1,2,19
8. โครงการขุดลอกคลอง
ชลประทานบาโรย หมู่ที่ 14
กิจกรรมขุดลอกคลอง
ชลประทานบาโรย หมู่ที่ 14
9. โครงการก่อสร้างคูส่งน้า
แบบพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่
5,9,11,13
กิจกรรมก่อสร้างคูส่งน้าแบบ
พลังงานไฟฟ้า หมู่ที่
5,9,11,13
10. โครงการพัฒนา
คุณภาพน้าระบบประปา
ก่อสร้างระบบประปา
ประเภทผิวดินขนาดกลาง
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้า ณ ชุมขนเบาะ
เต-ดินทรุด

3

5

อบต.ละงู

10,000,000

10,000,000

3

5

อบต.ละงู

6,000,000

6,000,000

3

5

อบต.ละงู

2,000,000

2,000,000

3

5

อบต.ละงู

8,000,000

8,000,000

3

5

อบต.ละงู

10,000,000

10,000,000

3

5

อบต.ละงู

10,000,000

10,000,000

3

5

อบต.ควนโดน

3,048,800

3,048,800

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมโครงการพัฒนา
คุณภาพน้าระบบประปา
ก่อสร้างระบบประปา
ประเภทผิวดินขนาดกลาง
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้า ณ ชุมขนเบาะ
เต-ดินทรุด
11. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่
กิจกรรมก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
12. โครงการพัฒนาระบบ
ผันน้าและระบบเชื่อมโยง
แหล่งน้า ติดตั้งระบบท่อ
นาน้าจากน้าตกธาราสวรรค์
มาเติมอ่างเก็บน้าวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสตูล

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

3

5

อบต.ควนโดน

3

5

อบต.ควน
กาหลง

3

5

อบต.ควน
กาหลง

-

20,000,000

3

4

อบต.ทุ่งหว้า

-

1,500,000

3

4

อบต. ย่านซื่อ

-

3

4

อบต. ย่านซื่อ

3

4

3

5

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

4,000,000

4,000,000

100,000,000

100,000,000

20,000,000

60,000,000

-

1,500,000

3,000,000

1,200,000

-

1,200,000

2,400,000

-

300,000

-

300,000

600,000

อบต. ย่านซื่อ

-

600,000

-

600,000

1,200,000

อบต.แป-ระ

-

1,500,000

3,000,000

กิจกรรมพัฒนาระบบผันน้า
และระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า
ติดตัง้ ระบบท่อ นาน้าจาก
น้าตกธาราสวรรค์มาเติมอ่าง
เก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
13. โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล ตาบลควน
กาหลง

20,000,000

กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้า
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล ตาบลควน
กาหลง
14. โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง
พร้อมเจาะบ่อบาดาล
บริเวณข้างสุสานจีน หมู่ที่
5บ้านท่าขาม ตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน ขนาดกลางพร้อม
เจาะบ่อบาดาล บริเวณข้าง
สุสานจีน หมู่ที่ 5 บ้านท่า
ขาม ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล
15. โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นบริเวณประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
- ก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
16. โครงการปรับปรุงและ
ขุดบ่อน้าตื้นในพืน้ ที่
กิจกรรมดาเนินการปรับปรุง
และขุดบ่อน้าตืน้ ในพื้นที่
17. โครงการเจาะบ่อบาดาล
ในพืน้ ที่
กิจกรรมดาเนินการเจาะบ่อ
บาดาลในพื้นที่
18. โครงการบริหารจัดการ
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

-

1,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2561
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมบริหารจัดการขยะ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
19. โครงการอบรมให้
3
5
อบต.แป-ระ
ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ น
การบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร
20. โครงการส่งเสริมการ
3
5
อบต.แป-ระ
บริหารกองทุนขยะ
กิจกรรมส่งเสริมการบริหาร
กองทุนขยะ
21. โครงการอบรมการ
3
5
อบต.แป-ระ
เลี้ยงไส้เดือนดิน
กิจกรรมอบรมการเลี้ยง
ไส้เดือนดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
22. โครงการการจัดการ
3
5
อบจ.สตูล
350,000
ขยะอันตรายจังหวัดสตูล
กิจกรรมการจัดการขยะ
อันตรายจังหวัดสตูล
23. โครงการสนับสนุนการ
3
5
อบจ.สตูล
200,000
ติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชม
ปะการังธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตัง้
ทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ
24. โครงการสนับสนุนการ
3
5
อบจ.สตูล
ติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชม
ปะการังธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตัง้
ทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ
25. โครงการการจัดการ
3
5
อบจ.สตูล
ขยะอันตราย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดการขยะอันตราย
จังหวัดสตูล
26.โครงการปรับปรุง
3
5
เทศบาล
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตาบลฉลุง
ตาบลฉลุง
กิจกรรมปรับปรุงสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยตาบลฉลุง
27. โครงการส่งเสริมการมี
3
5
เทศบาลตาบล
300,000
ส่วนร่วมการจัดการด้าน
ควนโดน
ขยะมูลฝอยในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการจัดการด้านขยะมูล
ฝอยในชุมชน
28. โครงการส่งเสริมการ
3
5
เทศบาลตาบล
150,000
ทาปุ๋ยหมักจากขยะใน
ควนโดน
ครัวเรือนและวัสดุด้าน
การเกษตรในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการทาปุ๋ย
หมักจากขยะในครัวเรือน
และวัสดุดา้ นการเกษตรใน
ชุมชน
29.โครงการกาจัดน้าเสียใน
ชุมชน
กิจกรรมกาจัดน้าเสียในชุมชน

3

5

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

-

-

105,000

105,000

210,000

-

-

30,000

30,000

60,000

-

-

20,000

20,000

40,000

170,000

170,000

270,000

270,000

1,230,000

450,000

450,000

200,000

200,000

1,500,000

200,000

200,000

400,000

-

170,000

170,000

340,000

2,772,000

2,772,000

2,772,000

8,316,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

150,000

150,000

150,000

150,000

750,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

-

-

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
30.โครงการก่อสร้างระบบ
3
๕
เทศบาล
เพิม่ เติมและฟืน้ ฟูพนื้ ที่ฝัง
ตาบลกาแพง
กลบขยะ (Sanitaty
Landfill)
กิจกรรมก่อสร้างระบบ
เพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝัง
กลบขยะ (Sanitaty Landfill)
31.โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

-

พ.ศ. 2563
6,000,000

พ.ศ. 2564
-

6,500,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

6,000,000

12,000,000

6,500,000

23,000,000

3

๕

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

-

10,000,000

3

๕

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

-

7,037,000

-

7,037,000

14,074,000

3

๕

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

-

30,000,000

-

30,000,000

60,000,000

3

5

-

-

7,037,000

7,037,000

14,074,000

3

5

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

-

-

6,000,000

6,000,000

12,000,000

3

5

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

กิจกรรม ก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องย่อย
ขยะแบบติดตัง้ กับรถตักล้อ
ยาง (Mobile Crusher)
ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
32.โครงการปรับปรุง
ก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงก่อสร้าง
เสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
33.โครงการปรับปรุงและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะเพือ่ ผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ใน
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาลตาบล
กาแพง
กิจกรรมปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและ
ปุ๋ยอินทรียใ์ นศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
34. โครงการจัดทาป้าย
เตือนสึนามิ ในพืน้ ที่จังหวัด
สตูล
กิจกรรมจัดทาป้ายเตือนสึนา
มิ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
35. โครงการก่อสร้างระบบ
เพิม่ เติมและฟืน้ ฟูพนื้ ที่ฝัง
กลบขยะ (Sanitaty
Landfill)
กิจกรรมก่อสร้างระบบ
เพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝัง
กลบขยะ (Sanitaty Landfill)
36. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรม ก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องย่อย
ขยะแบบติดตัง้ กับรถตักล้อ
ยาง (Mobile Crusher)
ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
37. โครงการปรับปรุง
ก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

3

5

เทศบาล
ตาบลกาแพง

-

-

-

14,074,000

14,074,000

28,148,000

3

5

อบต.ย่านซื่อ

-

-

-

30,000

30,000

60,000

3

5

อบต.ย่านซื่อ

-

-

-

30,000

30,000

60,000

3

5

อบต. ย่านซื่อ

-

-

2,300,000

2,300,000

2,300,000

6,900,000

3

5

อบต.ย่านซื่อ

-

-

-

20,000

20,000

40,000

3

5

อบต.ย่านซื่อ

-

-

-

10,000

10,000

20,000

3

5

อบต.ย่านซื่อ

-

-

-

20,000

20,000

40,000

3

5

อบต.ย่านซื่อ

-

-

-

20,000

20,000

40,000

3

5

อบต. ย่านซื่อ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

กิจกรรมปรับปรุงก่อสร้าง
เสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและ
ปุ๋ยอินทรียใ์ นศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
38. โครงการอบรมให้
ความรู้เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่
39. โครงการธนาคารขยะ
กิจกรรมอบรมให้ความรุ้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
40.โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
กิจกรรมจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
จานวน 1 คัน
41. โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก
42. โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่
43. โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
44. โครงการคลองสวยน้าใส
กิจรรมเก็บขยะ กาจัดสิ่งกีด
ขวางปรับปรุงภูมทัศน์ลาคลอง
45. โครงการอบรมให้
ความรู้เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการ
ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
กิจกรรมจัดกิจกรรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
แผนงาน/โครงการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
46. โครงการธนาคารขยะ
3
5
อบต. ย่านซื่อ
30,000
30,000
30,000
30,000
กิจกรรมจัดกิจกรรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะในพื้นที่
47. โครงการปรับปรุงภูมิ
3
5
อบต.น้าผุด
3,127,300
ทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ
หมู่ที่ 6
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน้าบ้านหนองราโพ หมู่ที่
6
48. โครงการจัดการขยะ
3
5
อบต.วังประจัน
200,000
200,000
200,000
200,000
หมู่ที่ 1-4
กิจกรรมจัดการขยะ หมู่ที่
1-5
49.โครงการบริหารจัดการ
3
5
อบต.แป-ระ
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
กิจกรรม อบต. แป-ระ
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่
ดาเนินการบริหารจัดการขยะ
50.โครงการอบรมให้
3
5
อบต.แป-ระ
105,000
ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นที่
51.โครงการส่งเสริมการ
3
5
อบต.แป-ระ
30,000
30,000
บริหารกองทุนขยะ
กิจกรรมจัดตัง้ กองทุนขยะ
จานวน 7 กองทุน
52.โครงการอบรมการเลี้ยง 3
5
อบต.แป-ระ
20,000
20,000
ไส้เดือนดิน
กิจกรรมจัดอบรมให้
ประชาชน จานวน 70 คน
53.โครงการบริหารจัดการ
1
2
อบต.ควน
3,000,000
ขยะมูลฝอยตามหลัก
กาหลง
สุขาภิบาล
กิจกรรมบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
54.โครงการก่อสร้างคันดิน
3
4
เทศบาลเมือง
50,000,000
ป้องกันน้าท่วมและส่งเสริม
สตูล
การท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างคันดิน
ป้องกันน้าท่วมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
55. โครงการชุมชนร่วมใจ
3
4
เทศบาลตาบล
100,000
100,000
100,000
100,000
มุ่งสู่เมื่อคาร์บอนต่า
ควนโดน
กิจกรรมชุมชนร่วมใจมุ่งสู่
เมื่อคาร์บอนต่า
56. โครงการก่อสร้าง
3
4
อบต. ย่านซื่อ
5,000,000
5,000,000
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
กิจกรรมก่อสร้างประปา หมู่
ที่ 1
57. โครงการทิ้งหินริม
3
4
อบต. ย่านซื่อ
2,000,000
2,000,000
คลองดูสนบริเวณบ้านนาย
ยาฝาด หยาหลี หมู่ที่ 1
กิจกรรมทิ้งหินริมคลองดูสน
บริเวณบ้านนายยาฝาด
หยาหลี หมู่ที่ 1

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

30,000

150,000

3,127,300

6,254,600

200,000

1,000,000

1,500,000

7,500,000

105,000

210,000

30,000

90,000

20,000

60,000

3,000,000

6,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000

500,000

5,000,000

15,000,000

2,000,000

6,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
58. โครงการก่อสร้างเขื่อน
3
4
ป้องกันตลิ่งพัง (หินทิ้ง)
บ้านลาน หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพัง (หินทิ้ง) บ้าน
ลาน หมู่ที่ 2
59. โครงการก่อสร้างลาน
3
4
กีฬา หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา
หมู่ที่ 3
60. โครงการก่อสร้าง
3
4
อาคารเอนก ประสงค์ที่
สนามกีฬา หมู่ที่ 4
กิจกรรมก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ ที่สนามกีฬา หมู่ที่
4
61. โครงการปรับปรุง
3
4
กาแพงกันคลื่นตลอดแนว
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตาบล
ตันหยงโป อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
อบต. ย่านซื่อ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

-

พ.ศ. 2563
1,000,000

อบต. ย่านซื่อ

-

-

5,000,000

อบต. ย่านซื่อ

-

-

3,000,000

พ.ศ. 2564
1,000,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

1,000,000

3,000,000

-

5,000,000

10,000,000

-

3,000,000

6,000,000

6,133,000

6,133,000

อบต.ตันหยง
โป

กิจกรรมปรับปรุงกาแพงกัน
คลื่นตลอดแนว หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 3 ตาบลตันหยงโป
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
62. โครงการปรับปรุง
3
4
เทศบาลเมือง
ระบบสายไฟฟ้าและสาย
สตูล
สื่อสารลงดิน
กิจกรรมปรับปรุงระบบ
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลง
ดิน
63. โครงการก่อสร้างถนน
3
4
อบต. ย่านซื่อ
คสล. สายห้วยหน้าลา หมู่ที่
๓
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยหน้าลา
64. โครงการก่อสร้าง คู
3
4
อบต. ย่านซื่อ
ระบายน้า คสล.ซอยห้วย
คล้า ๓ หมู่ที่ ๔
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า
คสล. ซอยห้วยคล้า 3
65. โครงการ ต่อเติม
3
4
อบต. ย่านซื่อ
อาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปากบาง หมู่ที่ ๗

60,000,000

-

6,000,000

60,000,000

1,560,000

-

1,560,000

3,120,000

1,500,000

-

1,500,000

3,000,000

1,500,000

-

1,500,000

3,000,000

กิจกรรมต่อเติมอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
66. โครงการต่อเติมอาคาร
3
4
อบต. ย่านซื่อ
1,500,000
1,500,000
3,000,000
และห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3
กิจกรรมต่อเติมอาคารและ
ห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดารุลนาอีม
67. โครงการฉลุงเมืองใหม่
3
๕
อบต.ฉลุง
10,000,000
10,000,000
20,000,000
(กาปังบารู) หมู่ที่ 8
กิจกรรมฉลุงเมืองใหม่ (กา
ปังบารู) หมู่ที่ 8
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลาน้า นิเวศป่าชายเลน และนิเวศ

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
68.โครงการการจัดการ
3
5
ขยะอันตราย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดการขยะอันตราย
จังหวัดสตูล
69.โครงการสนับสนุนการ
3
5
ติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชม
ปะการังธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตัง้
ทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ
70. โครงการคลองสวยน้าใส 3
5
กิจกรรมคลองสวยน้าใส
71. โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
72.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สระน้าบ้านหนอง รา
โพ ม.6
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน้าบ้านหนองราโพ ม.6
73.โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชน
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
๑๐๐ คน
74.โครงการเพิม่ พืน้ ที่สี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืน
ต้น
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม่น้อย
กว่า 1,000.- ต้น
75. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชน
กิจกรรมสนับสนุนการ
ดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชน
76. โครงการเพิม่ พืน้ ที่สี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืน
ต้น
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดย
การปลูกต้นไม้ยนื ต้น

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565

350,000

170,000

170,000

170,000

170,000

1,030,000

200,000

450,000

450,000

200,000

200,000

1,500,000

200,000

200,000

400,000

100,000

100,000

500,000

3,127,300

3,127,300

6,254,600

100,000

100,000

100,000

300,000

อบจ.สตูล

-

-

3

5

เทศบาลตาบล
ควนโดน

3

5

อบต.น้าผุด

3

5

อบต.แป-ระ

3

5

อบต.แป-ระ

-

-

200,000

200,000

200,000

600,000

3

5

อบต.แป-ระ

-

-

-

100,000

100,000

200,000

3

5

อบต.แป-ระ

-

-

200,000

200,000

400,000

4,160,000
11

4,100,000
11

94,807,600
41

380,686,400
66

704,033,000
165

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

100,000

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

220,279,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) โครงการของกระทรวง กรม
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ทดี่ ีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
สนง.พัฒนา
2
4
181,000
181,000
181,000
181,000
และยุทธศาสตร์ครอบครัว
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัว
2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ในครอบครัวลดความรุนแรงใน
เด็กเล็ก

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใน
ครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก
3.โครงการพัฒนาระบบงานศูนย์
ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวศูนย์
ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว

2

2

4

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาระบบงานศูนย์
ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวศูนย์
ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว
4.โครงขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชน

2

4

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมงขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชน
5.โครงการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
6.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์นวัยรุ่น

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์นวัยรุ่น
7.โครงกาสร้างเครือข่ายคุ้มครอง
เด็กในระดับตาบล

2

2

2

4

4

4

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครอง
เด็กในระดับตาบล
8.โครงการแผ่นดินเดียวกัน

2

4

กิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน
9.โครงการจัดหาครอบครัอุปถัมภ์

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

2

4

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน

พ.ศ. 2565

พ.ศ.
2561-2565

181,000

905,000

181,000

181,000

181,000

181,000

181,000

905,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

2,125,000

425,000

425,000

425,000

425,000

425,000

2,125,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

160,000

160,000

0

160,000

160,000

640,000

160,000

160,000

0

160,000

160,000

640,000

40,000

40,000

40,000

40,000

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

160,000

87,400

87,400

87,400

87,400

349,600

87,400
312,000

87,400
312,000

312,000

87,400
312,000

87,400
312,000

349,600
1,560,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

1,560,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
10.โครงการส่งเสริมความ
บ้านพักเด็ก
2
4
เข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
และ
ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด
ครอบครัว
จังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภา
แผนงาน/โครงการ

เด็กและเยาวชนระดับตาบล
อาเภอ จังหวัด
11.โครงการเยาวชนไทยหัวหน้า
ใสสะอาด
กิจกรรมเยาวชนไทยหัวหน้าใส
สะอาด
12.โครงการโรคเอดส์และอนามัย
เจริญพันธุ์
กิจกรรมโรคเอดส์และอนามัย
เจริญพันธุ์
13.โครงการคุ้มครองสวัสดิการ
และจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้
ประสบปัญหาทางสังคมใน
บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสตูล

2

2

2

4

4

4

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล
บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล
บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมคุ้มครองสวัสดิการและจัด
สวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดสตูล
14.โครงการการบริหาร
สวัสดิการสังคมแก่เด็กยากจน
(เงินสงเคราะห์เด็ก)

2

4

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ

820,000

820,000

820,000

820,000

พ.ศ.
2561-2565
3,280,000

820,000

820,000

820,000

820,000

3,280,000

82,000

82,000

82,000

82,000

328,000

82,000

82,000

82,000

82,000

328,000

38,000

38,000

38,000

38,000

152,000

38,000

38,000

38,000

38,000

152,000

144,300

144,300

144,300

144,300

577,200

144,300

144,300

144,300

144,300

577,200

1,444,300

1,444,300

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

1,444,300

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

1,444,300

พ.ศ. 2565

กิจกรรมการบริหารสวัสดิการ
1,444,300
1,444,300
1,444,300
4,332,900
สังคมแก่เด็กยากจน(เงินสงเคราะห์
เด็ก)
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสาคัญของภาวะสุขภาพทีด่ ี
และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
กระทรวงสาธารณสุข
15.โครงการพัฒนาก่อสร้าง
สนง.
2
4
120,371,900
120,371,900
120,371,900
361,115,700
อาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข
โรงพยาบาลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
จ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อ
พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล
ละงู อาเภอละงู จ.สตูล

120,371,900

120,371,900

120,371,900

361,115,700

16.โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาล
2
4
274,065,600
274,065,600
274,065,600
บาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล
สตูล
กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
274,065,600
274,065,600
274,065,600
บาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธาณประโยชน์ให้เข้มแข็งและเป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนาสังคม
กระทรวงแรงงาน
17.โครงการป้องกันและ
2
สนง.
42,400
42,400
42,400
42,400
42,400
3
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
สวัสดิการ
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กใน
และคุ้มครอง
รูปแบบทีเ่ ลวร้าย
แรงงาน
จังหวัดสตูล

822,196,800

กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
42,400
42,400
42,400
42,400
สถานประกอบการกิจการตาม
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทา สร้างอาชีพทีม่ ั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
กระทรวงแรงงาน
18.โครงการพัฒนาระบบบริการ
2
สนง.จัดหา
660,300
660,300
667,200
667,200
4
จัดหางานอย่างยั่งยืน
งานจังหวัด
สตูล

822,196,800

212,000

42,400

212,000

667,200

3,322,200

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการ
จัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
19. โครงการบริการจัดหางาน
2
สนง.จัดหา
4
แก่กลุ่มคนพิเศษ
งานจังหวัด
สตูล
กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้
พ้นโทษ
กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับ
นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมี
งานทา
กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางาน
ในหน่วยงานภาครัฐ
20. โครงการเตรียมความพร้อม
2
สนง.จัดหา
4
แก่กาลังแรงงาน
งานจังหวัด
สตูล
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน
นักศึกษา
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจ และผู้ถูกคุมประพฤติ
ผู้ต้องขัง

งบประมาณดาเนินการ

291,800

291,800

291,800

291,800

291,800

พ.ศ.
2561-2565
1,459,000

182,500
6,000
180,000

182,500
6,000
180,000

182,500
12,900
180,000

182,500
12,900
180,000

182,500
12,900
180,000

912,500
50,700
900,000

196,700

196,700

197,900

197,900

197,900

987,100

1,900

1,900

2,000

2,000

2,000

9,800

7,000

7,000

7,500

7,500

7,500

36,500

7,800

7,800

8,400

8,400

8,400

40,800

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

900,000

145,900

145,900

165,300

178,000

178,000

813,100

26,000

26,000

31,800

31,800

31,800

147,400

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

45,000

12,700

12,700

12,700

12,700

50,800

25,700

25,700

25,700

25,700

25,700

128,500

20,000

20,000

19,800

19,800

19,800

99,400

35,000
17,500

35,000
17,500

64,200
14,800

64,200
14,800

64,200
14,800

262,600
79,400

434,400

434,400

355,000

423,000

423,000

2,069,800

26,000

26,000

31,800

31,800

31,800

147,400

100,200

100,200

57,600

91,600

91,600

441,200

กิจกรรมสารวจความต้องการของ
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและ
ทางาน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

13,700

13,700

13,600

13,600

13,600

68,200

38,500

38,500

34,000

34,000

34,000

179,000

กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของ
ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว(เพิ่มโอกาสสร้าง
งานสร้างความมั่นคง แก่ผู้สูงอายุ)

34,000

34,000

34,000

34,000

136,000

14,000

14,000

10,000

10,000

10,000

58,000

208,000

208,000

208,000

208,000

208,000

1,040,000

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาให้
ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็น
ทหารกองหนุน
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้าง
งานครบวงจร
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทา
ที่บ้าน
21. โครงการก้าวสู่งานทีด่ ีคนมี
คุณภาพ
กิจกรรมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ
คนไทย
22.โครงการขยายโอกาสการมี
งานทาให้ผู้สูงอายุ

23. โครงการเพิ่มศักยภาพกาลัง
แรงงานภาคอุตสาหกรรมและ
บริการไปสู่ Thailand 4.0

2

2

2

4

4

4

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกาลัง
แรงงานภาคอุตสาหกรรมและ
บริการไปสู่ Thailand 4.0
แผนงาน/โครงการ

24. โครงการอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุน่ ยนต์ ระบบ
เครื่องกลทีใ่ ช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ญาประดิ
ษฐ์
กิปัจญกรรมอุ
ตสาหกรรมยานยนต์

2

4

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561
208,000

พ.ศ. 2562
208,000

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

208,000

208,000

208,000

พ.ศ.
2561-2565
1,040,000

288,000

288,000

288,000

864,000

288,000

288,000

288,000

864,000

972,000

972,000

972,000

2,916,000

972,000
1,914,000

972,000
1,914,000

972,000
1,914,000

2,916,000
5,742,000

1,914,000

1,914,000

1,914,000

5,742,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญา
ประดิษฐ์
25. โครงการระบบขนส่ง/โลจิ
สติกส์
กิจกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์
26. โครงการท่องเทีย่ ว/บริการ
บริการด้านสุขภาพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/
วัฒนธรรม
กิจกรรมท่องเที่ยว/บริการ บริการ
ด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์/วัฒนธรรม
27. โครงการอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถภาษาต่างประเทศ
28. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
กิจกรรมฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
29. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ
30. โครงการเสริมสร้างวินัยการ
ทางานในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ผู้ช้
แรงงานที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ
31. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
มาตรการเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามันแก่
บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามันและสถานประกอบการ
กระทรวงศึกษาธิการ
32. โครงการfis itc center
กิจกรรมfis itc center

2

4

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

2

4

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดสตูล

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดสตูล

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

720,000

144,000

144,000

144,000

144,000

144,000

720,000

810,000

810,000

810,000

810,000

810,000

4,050,000

810,000

810,000

810,000

810,000

810,000

4,050,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

1,080,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

1,080,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

1,080,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

225,000

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

62,500

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

62,500

790,000

790,000

200,000

400,000

400,000

2,580,000

790,000

790,000

200,000

400,000

400,000

2,580,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
33. โครงการส่งเสริมการ
2
วิทยาลัยการ
4
ประกอบอาชีพอิสระ
อาชีพละงู
กิจกรรมฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพอิสระ
34. โครงการยกระดับคุณภาพ
2
วิทยาลัยการ
4
ทวิภาคี
อาชีพละงู
กิจกรรมฝึกอบรมยกระดับ
คุณภาพทวิภาคี
35. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
2
วิทยาลัยการ
4
อาชีพละงู
กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติ
36. โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
วิทยาลัยการ
2
4
อาชีพละงู
กิจกรรมการเร่งประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษา
แผนงาน/โครงการ

37. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

2

38. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน
กิจกรรมลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน
39. โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา
กิจกรรมยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา
40. โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

2

2

2

4

4

4

4

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นักเรียน
41. โครงการผลิต พัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากร
กิจกรรมผลิต พัฒนาเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
42. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์
43. โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วย
ประชาชน
กิจกรรมอาชีวร่วมด้วยช่วย
ประชาชน
44. โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้
45. โครงการศึกษาวิชาชีพตาม
แนวพระราชดาริ
กิจกรรมศึกษาวิชาชีพตามแนว
พระราชดาริ
46. โครงการทุนการศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ
กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติ
47. โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

งบประมาณดาเนินการ

139,000

220,000

165,000

200,000

200,000

พ.ศ.
2561-2565
924,000

139,000

220,000

165,000

200,000

200,000

924,000

29,800

38,500

71,300

80,000

80,000

299,600

29,800

38,500

71,300

80,000

80,000

299,600

4,015,265

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

26,415,265

4,015,265

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

26,415,265

200,000

200,000

164,400

200,000

200,000

964,400

200,000

200,000

164,400

200,000

200,000

964,400

139,000

139,000

139,000

139,000

139,000

695,000

139,000

139,000

139,000

139,000

139,000

695,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

155,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

155,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

585,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

585,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

790,000

790,000

790,000

790,000

790,000

3,950,000

790,000

790,000

790,000

790,000

790,000

3,950,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

300,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

300,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

52,500

52,500

52,500

52,500

52,500

262,500

52,500

52,500

52,500

52,500

52,500

262,500

200,000

250,000

200,000

250,000

250,000

1,150,000

200,000

250,000

200,000

250,000

250,000

1,150,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
48 โครงการพัฒนากระบวนการ
สนง.เขต
2
4
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
พื้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ

1,154,110

1,154,110

1,154,110

1,154,110

1,154,110

พ.ศ.
2561-2565
5,770,550

กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM
Education)
กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

825,000

149,000

149,000

149,000

149,000

149,000

745,000

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู
สอนคณิตศาสตร์ : การคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

129,335

129,335

129,335

129,335

129,335

646,675

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษามาลายู
เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัดหลักสาตร
แกนกลางฯ 2561
49. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

210,775

210,775

210,775

210,775

210,775

1,053,875

294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

1,470,000

206,000

206,000

206,000

206,000

206,000

1,030,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

5,500,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

3,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

45,995,300

45,995,300

45,995,300

45,995,300

45,995,300

229,976,500

45,995,300

45,995,300

45,995,300

45,995,300

45,995,300

229,976,500

16,800

16,800

16,800

50,400

16,800

16,800

16,800

50,400

133,000

133,000

133,000

399,000

133,000

133,000

133,000

399,000

แผนงาน/โครงการ

2

4

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
50.โครงการส่งเสริมการพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ให้มีคุณภาพ

2

4

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ
51.โครงการพัฒนาทักษะการคิด
คานวณ สู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
คานวณ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
52.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย

2

2

2

2

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
53.โครงการพัฒนาศักยภาพการ 2
สนง.เขต
2
จัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active
พื้นที่
Learning) ทีส่ อดคล้องกับการ
ประถมศึกษา
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การ
จังหวัดสตูล
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา(PLC)
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active
Learning) ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในสถานศึกษา(PLC)
54. โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจสถานศึกษาเอกชน
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ
สถานศึกษาเอกชน
55. โครงการการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิจกรรมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความ
มั่นคง
มั่งคัง ยั่งยืน
56. โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2

2

2

4

4

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
57. โครงการคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนเอกชนทีจ่ ัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
58. โครงการส่งเสริมการเรียน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โรงเรียนเอกชนพื้นทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2

2

4

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โรงเรียนเอกชนพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
59. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านกายภาพโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
60. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

150,700

150,700

150,700

พ.ศ.
2561-2565
452,100

150,700

150,700

150,700

452,100

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

44,020,900

44,020,900

44,020,900

44,020,900

44,020,900

220,104,500

44,020,900

44,020,900

44,020,900

44,020,900

44,020,900

220,104,500

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

13,867,000

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

13,867,000

32,941,300

32,941,300

32,941,300

32,941,300

32,941,300

164,706,500

32,941,300

32,941,300

32,941,300

32,941,300

32,941,300

164,706,500

1,160,700

1,160,700

1,160,700

1,160,700

1,160,700

5,803,500

1,160,700

1,160,700

1,160,700

1,160,700

1,160,700

5,803,500

12,412,660

12,412,660

12,412,660

12,412,660

12,412,660

62,063,300

12,412,660

12,412,660

12,412,660

12,412,660

12,412,660

62,063,300

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

11,604,200

11,604,200

11,604,200

11,604,200

11,604,200

58,021,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
61.โครงการงานมหกรรม
สนง.ศึกษา
2
4
วิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัด
เอกชน
ชายแดนภาคใต้
จังหวัดสตูล
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ
การศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
62. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สนง.ศึกษา
2
4
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
เอกชน
ชายแดนภาคใต้สู่การพัฒนา
จังหวัดสตูล
คุณภาพทีย่ ั่งยืน
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่การพัฒนา
คุณภาพที่ยั่งยืน
63 .โครงการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะการอ่านเขียน
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับ
ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
64.โครงการเปิดโลกการศึกษา
และพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่สันติสุข
กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาและพหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่สันติสุข
65.โครงการค่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
66.โครงการฝึกอบรมบังคับ
บัญชาลูกเสือ ระดับผู้นาขั้น
ความรู้ชั้นสูง (A.C.T)
กิจกรรมฝึกอบรมบังคับบัญชา
ลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.C.T)
67.โครงการพัฒนาการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนป
ระจามัสยิดระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น(อิบติดาอียะฮ)
พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮ
ศักราช 1437

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาการใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติ
ดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจ
เราะฮศักราช 1438
68.โครงการค่ายนักเรียน
นักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ Satun
Geopark
กิจกรรมพัฒนาการใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติ
ดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจ
เราะฮศักราช 1438

2

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

11,604,200

11,604,200

11,604,200

11,604,200

11,604,200

พ.ศ.
2561-2565
58,021,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

9,320,000

9,320,000

9,320,000

9,320,000

9,320,000

46,600,000

9,320,000

9,320,000

9,320,000

9,320,000

9,320,000

46,600,000

49,168,390

49,168,390

49,168,390

49,168,390

49,168,390

245,841,950

49,168,390

49,168,390

49,168,390

49,168,390

49,168,390

245,841,950

2,961,000

2,961,000

2,961,000

2,961,000

2,961,000

14,805,000

2,961,000

2,961,000

2,961,000

2,961,000

2,961,000

14,805,000

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

13,867,000

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

2,773,400

13,867,000

3,972,000

3,972,000

3,972,000

3,972,000

3,972,000

19,860,000

3,972,000

3,972,000

3,972,000

3,972,000

3,972,000

19,860,000

1,114,500

1,114,500

1,114,500

1,114,500

1,114,500

5,572,500

1,114,500

1,114,500

1,114,500

1,114,500

1,114,500

5,572,500

1,678,700

1,678,700

1,678,700

5,036,100

1,678,700

1,678,700

1,678,700

5,036,100

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
กระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
69.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2
สนง.ศึกษา
4
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เอกชน
ระดับชาติ ONET
จังหวัดสตูล
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ ONET
70.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2
สนง.ศึกษา
4
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เอกชน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดสตูล
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

174,150

174,150

174,150

พ.ศ.
2561-2565
522,450

174,150

174,150

174,150

522,450

75,850

75,850

75,850

227,550

75,850

75,850

75,850

227,550

64,800

64,800

194,400

64,800

64,800

194,400

1,430,000

1,430,000

7,150,000

1,430,000

1,430,000

7,150,000

173,200

173,200

866,000

173,200
173,200

173,200
173,200

866,000
866,000

173,200
60,000

173,200
60,000

866,000
300,000

60,000
60,000,000

60,000
60,000,000

300,000
180,000,000

60,000,000

60,000,000

180,000,000

83,500

83,500

417,500

พ.ศ. 2563

71.โครงการพัฒนาระบบการ
สนง.ศึกษา
2
4
64,800
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
เอกชน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
64,800
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
กระทรวงมหาดไทย
72.โครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยน
ทีท่ าการ
2
1
1,430,000
1,430,000
1,430,000
พฤติกรรม
ปกครอง
จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดค่ายปรับเปลี่ยน
1,430,000
1,430,000
1,430,000
พฤติกรรม
73.โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ทีท่ าการ
2
1
173,200
173,200
173,200
อส.
ปกครอง
จังหวัดสตูล
กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน อส.
173,200
173,200
173,200
74.โครงการจัดระเบียบสังคม
ทีท่ าการ
2
1
173,200
173,200
173,200
ปกครอง
จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดระเบียบสังคม
173,200
173,200
173,200
75.โครงการป้องกันและ
ทีท่ าการ
2
1
60,000
60,000
60,000
ปราบปราม
ปกครอง
จังหวัดสตูล
กิจกรรมป้องกันและปราบปราม
60,000
60,000
60,000
76.โครงการก่อสร้างศูนย์บริหาร 2
ทีท่ าการ
1
60,000,000
กิจการศาสนาอิสลามประจา
ปกครอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริหาร
60,000,000
กิจการศาสนาอิสลามประจา
จังหวัดสตูล
กระทรวงแรงงาน
77.โครงการส่งเสริมระบบการ
สนง.
2
3
83,500
83,500
83,500
จัดการด้านยาเสพติดในสถาน
สวัสดิการ
ประกอบการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

กิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการ
83,500
83,500
83,500
83,500
83,500
417,500
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
78. โครงการแหล่งเรียนรู้ทาง
2
สนง.
1,354,000
2
500,000
118,000
500,000
118,000
118,000
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านบากัน
วัฒนธรรม
ใหญ่
จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลความรู้
677,000
250,000
59,000
250,000
59,000
59,000
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและองค์
ความรู้ด้านอาชีพและวิถีชุมชน
ชาวประมง

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมอบรมศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน
79. โครงการวัฒธรรมเพิ่มค่า
2
4
รากฐานสตูลยั่งยืน

งบประมาณดาเนินการ

250,000

59,000

250,000

59,000

59,000

พ.ศ.
2561-2565
677,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

428,571.43

428,571.43

428,571.43

428,571.43

428,571.43

2,142,857

428,571.43
428,571.43

428,571.43
428,571.43

428,571.43
428,571.43

428,571.43
428,571.43

428,571.43
428,571.43

2,142,857
2,142,857

428,571.43

428,571.43

428,571.43

428,571.43

428,571.43

2,142,857

กิจกรรมค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยน
428,571.43
428,571.43
428,571.43
428,571.43
พฤติกรรมในสังคมไทยสู่อาเซียน
กิจกรรมคุณธรรมดี วัฒนธรรมเด่น
428,571.43
428,571.43
428,571.43
428,571.43
สร้างสรรค์ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมพัฒนาวัฒนธรรมอาหาร
428,571.42
428,571.42
428,571.42
428,571.42
คาวหวานสู่อาเซียน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 9 : คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
80.โครงการส่งเสริมพัฒนา
สนง.พัฒนา
2
4
50,000
50,000
50,000
50,000
ศักยภาพทักษะด้านอาชีพของ
สังคมและ
คนพิการ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

428,571.43

2,142,857

428,571.43

2,142,857

428,571.42

2,142,857

50,000

250,000

แผนงาน/โครงการ

หน่วย
ดาเนินการ

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
ชุมชน : ศิลปะ วัฒนธรรม สัญจร
ไทย - มาเลเซีย
กิจกรรมรวมพลคนศิลปินถิ่นสโตย
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ในมิติวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาเสนอคุตบะห์ (ธรรมมกถา)
เชิงคุณภาพ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านอาชีพของคนพิการ
81. โครงการขับเคลื่อนกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
82.โครงการส่งเสริมและ
คุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ
83.โครงการจัดสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ

กิจกรรมจัดสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ
84. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนไร้ทพี่ ึ่งและคนขอทาน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครและภาคประชาสังคม
เพื่อการจัดสวัสดิการ
กิจกรรมจัดทาข้อเสนอและพัฒนา
นโยบายและแผนงานด้าน พม.

2

2

2

2

4

4

4

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

86,170

86,170

86,170

86,170

86,170

430,850

86,170

86,170

86,170

86,170

86,170

430,850

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

400,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

400,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

1,400,000

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

1,400,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

585,000

222,400

222,400

222,400

222,400

222,400

1,112,000

162,000

162,000

162,000

162,000

162,000

810,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
85.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นิคมสร้าง
2
4
ศักยภาพคนไร้ทพี่ ึ่งและคนขอทาน
ตนเองพัฒนา
ภาคใต้สตูล
กิจกรรมก่อสร้างบ้านน้อยในนิคม
และเรือนเพาะชา
86.โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2
สนง.พัฒนา
4
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
สังคมและ
(ศพอส.)
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
87.โครงการขยายผลการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมขยายผลการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
88.โครงการสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมสู่วัย
สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมสร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ
89.โครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอานวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
90.โครงการให้บริการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก

กิจกรรมให้บริการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
91.โครงการกองทุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ
92.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน
93.โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

2

2

2

2

4

4

4

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ

5,082,044

5,082,044

5,082,044

5,082,044

5,082,044

พ.ศ.
2561-2565
25,410,220

5,082,044

5,082,044

5,082,044

5,082,044

5,082,044

25,410,220

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

1,012,500

202,500

202,500

202,500

202,500

202,500

1,012,500

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

725,000

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

725,000

780,920

780,920

780,920

780,920

780,920

3,904,600

780,920
50,500

780,920
50,500

780,920
50,500

780,920
50,500

780,920
50,500

3,904,600
252,500

50,500

50,500

50,500

50,500

50,500

252,500

244,800

244,800

244,800

244,800

244,800

1,224,000

244,800

244,800

244,800

244,800

244,800

1,224,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
94.โครงการสงเคราะห์เด็กใน
2
สนง.พัฒนา
4
ครอบครัวยากจน
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมสงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัวยากจน
95.โครงการจัดหาครอบครัวบุญ
ธรรม

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดหาครอบครัวบุญธรรม
96.โครงการจัดหาครอบครัว
อุปถัมป์

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดหาครอบครัวอุปถัมป์
97.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
98.โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

2

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงาน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
99.โครงการจัดหางานเนือ่ งใน
วันสาคัญของสตรี

กิจกรรมจัดหางานเนื่องในวัน
สาคัญของสตรี
100.โครงการเสริมพลังและ
พัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมเสริมพลังและพัฒนา
ศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ
101.โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัว
102.โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี
กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

2

2

2

2

4

4

4

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

งบประมาณดาเนินการ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

พ.ศ.
2561-2565
2,000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

26,200

26,200

26,200

26,200

26,200

131,000

26,200
528,000

26,200
528,000

26,200
528,000

26,200
528,000

26,200
528,000

131,000
2,640,000

528,000
100,000

528,000
100,000

528,000
100,000

528,000
100,000

528,000
100,000

2,640,000
500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

60,100

60,100

60,100

60,100

60,100

300,500

60,100

60,100

60,100

60,100

60,100

300,500

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

31,775

31,775

31,775

31,775

31,775

158,875

31,775

31,775

31,775

31,775

31,775

158,875

118,000

118,000

118,000

118,000

118,000

590,000

118,000

118,000

118,000

118,000

118,000

590,000

63,600

63,600

63,600

63,600

63,600

318,000

63,600

63,600

63,600

63,600

63,600

318,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
103.โครงการเสริมสร้าง
2
สนง.พัฒนา
4
กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
สังคมและ
บุคคลในครอบครัว
ความมัน่ คง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการ
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว
104.โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน
105.จัดประชุม
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
106.โครงการส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชาสังคม

กิจกรรมส่งเสริมบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชาสังคม
107.โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานการจัดบริการของ
ศูนย์บริการคนพิการ

2

2

2

2

4

4

4

4

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงาน
การจัดบริการของศูนย์บริการคน
พิการ
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

งบประมาณดาเนินการ

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

พ.ศ.
2561-2565
175,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

175,000

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

205,000

41,000

41,000

41,000

41,000

41,000

205,000

134,250

134,250

134,250

134,250

134,250

671,250

134,250

134,250

134,250

134,250

134,250

671,250

183,800

183,800

183,800

183,800

183,800

919,000

183,800

183,800

183,800

183,800

183,800

919,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

267,527,084
93

270,313,819
94

728,437,319
100

728,426,719
105

729,871,019
107

2,721,687,360
107

2,800,000

2,800,000

13,900,000

350,000

350,000

1,700,000

500,000

500,000

2,500,000

1,000,000

1,000,000

3,600,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ทดี่ ีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
1. โครงการจัดการแข่งขัน
3
3 อบจ.สตูล
2,750,000
2,750,000
2,800,000
ฟุตบอลสตูลลีก
กิจกรรมจัดการแข่งขันฟุตบอล
สตูลลีก
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
3
3 อบจ.สตูล
300,000
350,000
350,000
จาบังเกมส์
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาจาบัง
เกมส์
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
3
3 อบจ.สตูล
500,000
500,000
500,000
นักเรียนและเยาวชน
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชน
4. โครงการจัดการแข่งขัน
3
3 อบจ.สตูล
600,000
1,000,000
วอลเลย์บอลสตูลลีก
กิจกรรมการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลสตูลลีก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
5. ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.
3
3
สตูลมาตรฐาน แห่งที่ 2 โดยทา
การก่อสร้างอัฒจรรย์ด้านทิศ
ตะวันออกขนาด 105x10 เมตร
, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
สนาม , ถนน ตามแบบทีก่ าหนด
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

-

37,807,000

37,807,000

พ.ศ.
2561-2565
75,614,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

-

-

กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา
อบจ.สตูลมาตรฐาน แห่งที่ 2 โดย
ทาการก่อสร้างอัฒจรรย์ด้านทิศ
ตะวันออกขนาด 105x10 เมตร ,
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนาม
, ถนน ตามแบบที่กาหนด
6. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
และนันทนาการชุมชน โดยทา
การก่อสร้างอาคาร ขนาด
28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า
ตามแบบกรมพลศึกษา

2

3

อบจ.สตูล

-

-

-

12,000,000

12,000,000

24,000,000

2

3

อบจ.สตูล

-

-

-

19,000,000

19,000,000

19,000,000

กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬาและ
นันทนาการชุมชน โดยทาการ
ก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42
เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบ
กรมพลศึกษา
7. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า
ชุมชน สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่
2 อบจ.สตูล โดยทาการก่อสร้าง
อาคาร ขนาด 28x42 เมตร
พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบกรม
พลศึกษา
กิจกรรมก่อสร้างสระว่ายน้าชุมชน
สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2
อบจ.สตูล โดยทาการก่อสร้าง
อาคาร ขนาด 28x42 เมตร
พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบกรม
พลศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสาคัญของภาวะสุขภาพทีด่ ี และเตรียมพร้อมรับโรค
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
3
4 อบจ.สตูล
50,000
70,000
200,000
200,000
200,000
720,000
ป้องกันโรคด้านสาธาณสุข
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้านสาธาณสุข
9. โครงการพัฒนาระบบบริการ
3
4 อบจ.สตูล
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
สุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
10. โครงการพัฒนาสมรรถภาพ
3
4 อบจ.สตูล
200,000
200,000
200,000
600,000
เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน
เบืกิจ้อกรรมพั
งต้น ฒนาสมรรถภาพ
เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
11. โครงการก่อสร้างโรงพล
96,000,000
3
4 อบจ.สตูล
48,000,000
48,000,000
ศึกษาภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างโรงพลศึกษา
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
29,274,000
3
4 อบจ.สตูล
14,637,000
14,637,000
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
13. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาจาบังเกมส์

3

4

อบจ.สตูล

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
จาบังเกมส์
14. โครงการจัดการแข่งขัน
3
4
กีฬานักเรียนและเยาวชน
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชน
15.โครงการก่อสร้างอาคาร
3
4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

อบจ.สตูล

500,000

อบต.อุใด
เจริญ

-

500,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ.
2561-2565

500,000

500,000

500,000

2,500,000

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

-

2,800,000

2,800,000

2,800,000

8,400,000

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ
16.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา
บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
17. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
18. โครงการรณรงค์ ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ
19. โครงการรณรงค์อาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์สุข
ภาวะให้แก่ร้านอาหารในพื้นที่
20. โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรในครัวเรือน
กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน
21. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
22. โครงการมหกรรมสร้าง
สุขภาพ
กิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ
23. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
กิจกรรมป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
24. โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและ
ประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียนและประชาชน
25.โครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมบริการรถการแพทย์
ฉุกเฉินให้กับประชาชน
26.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
27.โครงการสนับสนุนวันงดสูบ
บุหรี่โลก
กิจกรรมจัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์

อบต.อุใด
เจริญ

-

3

4

3

4 อบต. ย่านซือ่

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

3

4 อบต. ย่านซือ่

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

3

4 อบต. ย่านซือ่

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

3

5 อบต. ย่านซือ่

50,000

10,000

10,000

10,000

10,000

90,000

3

5 อบต. ย่านซือ่

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

3

4

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

3

4

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

3

4

เทศบาล
ตาบล
ควนโดน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,300,000

เทศบาล
ตาบล
ควนโดน
เทศบาล
ตาบล
ควนโดน

3

4

อบต.แป-ระ

900,000

900,000

3

4

อบต.แป-ระ

50,000

50,000

-

50,000

50,000

200,000

3

4

อบต.แป-ระ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
28.โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง
3
4
อบต.แป-ระ
ในชุมชน
กิจกรรมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังให้กับ
ประชาชนในตาบลแป-ระ
29.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
3
4 อบต.ควน
บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
กาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา บ้าน
ผัง 120 หมู่ที่ 7
30.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
3
4 อบต.ควน
อาเภอควนกาหลง
กาหลง
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางพารา 8 ลู่วิ่ง
และรั้วเหล็กรอบลู่วิ่ง จานวน 1
สนาม ขนาด 187 x 113 เมตร
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

-

-

-

100,000

100,000

พ.ศ.
2561-2565
200,000

-

-

-

2,800,000

2,800,000

5,600,000

-

-

-

48,728,000

48,728,000

97,456,000

200,000

1,000,000

300,000

300,000

1,600,000

8,000,000

1,000,000

3,500,000

100,000

800,000

200,000

720,000

1,000,000

3,000,000

150,000

600,000

25,000,000

50,000,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างโรงยิม
เอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50
เมตร ขนาด 1 หลัง
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50
เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 1 ลาน
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 20 x 40
เมตร จานวน 1 ลาน
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างอัฒจันทร์
คอนกรีตสนามกีฬาอาเภอยาว 40
x 50 เมตร ขนาด 1 หลัง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณะประโยชน์ให้เข้มแข็งและเป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนาสังคม
31. โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
3
3 อบจ.สตูล
200,000
200,000
200,000
200,000
เครือข่ายผู้นาด้านสุขภาพ
กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้าง
เครือข่ายผู้นาด้านสุขภาพ
32. โครงการพัฒนาคุณภาพ
3
3 อบจ.สตูล
300,000
300,000
300,000
300,000
ชีวิตสตรีสตูล
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
สตูล
33. โครงการ อบจ.พบ
3
3 อบจ.สตูล
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
ประชาชน
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน
34. โครงการสุดยอดผู้นาสู่
3
6 อบจ.สตูล
1,000,000
1,500,000
ความสมานฉันท์
กิจกรรมสุดยอดผู้นาสู่ความ
สมานฉันท์
35. โครงการอบรมส่งเสริม
3
6 อบจ.สตูล
200,000
100,000
300,000
100,000
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง
กิจกรรมอบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง
36.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
3
3 อบจ.สตูล
50,000
70,000
200,000
200,000
และป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
37.โครงการพัฒนาระบบ
3
3 อบจ.สตูล
1,000,000
1,000,000
บริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
38.โครงการศาสนิกสัมพันธ์
3
3 อบจ.สตูล
150,000
150,000
150,000
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์
39. โครงการก่อสร้างศูนย์
เทศบาล
3
4
25,000,000
วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1
เมืองสตูล
ศูนย์ ตึก 2 ชั้น
กิจกรรมการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1
ศูนย์ ตึก 2 ชั้น

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
40. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
3
1
ในเขตเทศบาลเมืองสตูล
กิจกรรมติดตั้งกล้อง CCTV ใน
เขตเทศบาลเมืองสตูล
41.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
1
3
กลางอาเภอควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอล
พร้อมลู่วิ่งยางพารา 8 ลู่วิ่ง,รั้ว
เหล็กรอบลู่วิ่ง จานวน 1สนาม
ขนาด 187 x 113 เมตร
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
เทศบาล
เมืองสตูล

อบต.ควน
กาหลง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

-

-

-

-

50,000,000

พ.ศ.
2561-2565
100,000,000

48,727,000

48,727,200

97,454,200

12,000,000

12,000,000

24,000,000

พ.ศ. 2564

50,000,000

-

-

พ.ศ. 2565

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิม
เอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50
เมตร จานวน 1 หลัง
กิจกรรมก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50
เมตร พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 20 x 40
เมตร จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างอัฒจันทร์
คอนกรีตสนามกีฬาอาเภอ ยาว
40.50 เมตร จานวน 1 หลัง
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนามกีฬา
42.โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุม
กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุม ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว
40 เมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลควนกาหลง
กาหนด จานวน 1 หลัง
43.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่ม
พัฒนาบ้านพรุต้นอ้อ หมู่ที่ 6
ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที
5 ตาบลแป-ระ

1

4

อบต.ควน
กาหลง

-

-

-

1

2

อบต.ท่าเรือ

5,653,300

5,653,300

5,653,300

5,653,300

5,653,300

28,266,500

1

2

อบตท่าเรือ

1,455,200

1,455,200

1,455,200

1,455,200

1,455,200

7,276,000

20,000

100,000

50,000

250,000

50,000

200,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนาบ้านพรุ
ต้นอ้อ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อม
สวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
44.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อม
พัฒนา 9 บ้านควนพัฒนา หมู่ที่
5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้าง
โรงงานไม้ย่างหมู่ที่ 1 ตาบลแประ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9
บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบล
ท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่าง
หมู่ที่ 1 ตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทา สร้างอาชีพทีม่ ั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
45.โครงการส่งเสริมสนับสนุน
3
4 อบต. ย่านซือ่
20,000
20,000
20,000
20,000
กองทุนสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการชุมชน
46.โครงการสนับสนุนการจัด
3
5 อบต. ย่านซือ่
50,000
50,000
50,000
50,000
งานวันจาปะดะ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวัน
จาปะดะ
47.โครงการสนับสนุนศูนย์
3
5 อบต. ย่านซือ่
50,000
50,000
50,000
เรียนรู้เกษตรพอเพียง

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
พ.ศ.
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
2561-2565
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เกษตรพอเพียง
48.โครงการส่งเสริมครัวเรือน
3
5 อบต. ย่านซือ่
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง
49.โครงการพลังแห่งตานาน
3
5 อบต. ย่านซือ่
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,000
กิจกรรมส่งเสริมอาชะอิสระ
50.โครงการสนับสนุนการ
3
5 อบต. ย่านซือ่
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000
ประกอบอาชีพการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริท สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพในพื้นที่
51.โครงการสร้างงานสร้าง
3
4
อบต.แป-ระ
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,000
อาชีพให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมจัดอบรมสาหรับผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ตาบลแป-ระ
52.โครงการสร้างงานสร้าง
3
4
อบต.แป-ระ
150,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
อาชีพให้คนพิการและ
ผูกิ้ดจ้อกรรมจั
ยโอกาส
ดอบรมสาหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลแประ
53.โครงการส่งเสริมอาชีพให้
3
4
อบต.แป-ระ
300,000
100,000
100,000
100,000
เยาวชนในตาบลแป-ระ
กิจกรรมจัดอบรมเยาวชนใน
ตาบลแป-ระ จานวน 100 คน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
54. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
3
4 อบต. ย่านซือ่
200,000
200,000
150,000
150,000
700,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุศศอลิฮีน
หมู่ที่ 2
กิจกรรมดาเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
55.โครงการอบรมให้ความรู้
3
4 อบต. ย่านซือ่
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
400,000
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงานแก่
กลุ่มเป้าหมาย
56.โครงการต่อเติมอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านปากบาง หมู่ที่ 7
กิจกรรมต่อเติมอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านปากบาง หมู่ที่ 7
57. โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม
หมู
ี่ 3 อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
กิจ่ทกกรมต่
เด็กเล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3
58.โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการสาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
59.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
60.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย (สนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทย (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา)

3

3 อบต. ย่านซือ่

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

4,500,000

3

3 อบต. ย่านซือ่

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

4,500,000

3

3 อบต. ย่านซือ่

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

225,000

3

3 อบต. ย่านซือ่

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

3

3 อบต. ย่านซือ่

-

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
61. โครงการอบรมสอน
3
4
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมอบรมสอนภาษา
ต่างประเทศ
62.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
3
3
เด็กเล็กบ้านริมห้วย
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านริมห้วย
63.โครงการซ่อมสร้าง
3
5
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาพญา
หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
เทศบาล
ตาบล
ควนโดน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

50,000

พ.ศ.
2561-2565
250,000

25,000,000

25,000,000

13,000,000

13,000,000

26,000,000

พ.ศ. 2564

50,000

50,000

50,000

50,000

อบต.ฉลุง

-

-

-

-

อบจ.สตูล

-

-

-

พ.ศ. 2565

กิกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละ
งู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
64.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเขียด
แก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

3

5

อบจ.สตูล

-

-

-

12,600,000

12,600,000

25,200,000

3

5

อบจ.สตูล

-

-

-

8,100,000

8,100,000

16,200,000

3

5

อบจ.สตูล

-

-

-

4,860,000

4,860,000

9,720,000

3

5

อบจ.สตูล

-

-

-

10,000,000

10,000,000

20,000,000

3

5

อบจ.สตูล

-

-

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000

กิกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยเขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่
10 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัด
สตูล
65.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากละงูท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากละงู-ท่า
ชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
66.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียน
บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละ
งูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียน
บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละ
งูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
67.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะสระน้าหนอง
ปันหยา หมู่ที่ 2 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา
หมู่ที่ 2 ตาบลละงูอาเภอละงู
จังหวัดสตูล
68.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัด
สตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมท่า
เทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
69.โครงการปรับปรุง/
3
5
ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัด
สตูล
แผนงาน/โครงการ

กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมท่า
เทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
70.โครงการก่อสร้างโรงยิม
สนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่
12 ตาบลละงู อาเภอละงูจังหวัด
สตูล

3

5

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ
อบจ.สตูล

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

-

-

-

3,000,000

3,000,000

พ.ศ.
2561-2565
6,000,000

อบจ.สตูล

-

-

-

15,000,000

15,000,000

30,000,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

กิกรรมก่อสร้างโรงยิมสนาม
ฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12
ตาบลละงู อาเภอละงูจังหวัดสตูล
71.โครงการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา
กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแป-ระ

3

3

อบต.แป-ระ

-

-

100,000

100,000

100,000

300,000

72.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

3

3

อบต.แป-ระ

-

30,700

30,700

30,700

30,700

122,800

-

13,200,000

13,200,000

26,400,000

กิจกรรมจัดซื้อ DLTVสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแป-ระ
73.โครงการปรับปรุงถนน ลาด
ยางผิวจราจรชนิดพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
การเน๊ะ-บ้านกุบังปะโหลด หมุ่ที่
1,2,3,7

3

2

อบต.เกตรี

-

-

74.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสวนนายอิ่ม-บ้านนายเลี่ยน
ณ พัทลุง
กิจกรรมผิวจราจร ชนิด คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300
ม. หนา 0.15 ม.

3

2

อบต.เกตรี

-

-

-

3,900,000

3,900,000

7,800,000

75.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรชนิดพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย
เขาวังประ (ซอยวังพะเนียด 1)
ม.5

3

2

อบต.เกตรี

-

-

-

3,770,000

3,770,000

7,540,000

3

2

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

-

-

3,600,000

3,600,000

7,200,000

3

2

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

-

-

3,700,000

3,700,000

7,400,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว
2,998.00 ม. หนา .005 ม.

-

-

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว
1,370.00 ม. หนา .005 ม.
76.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม
หมู่ที่ 1 (ถนนเลี่ยงเมืองสาย
ตะวันออก)

-

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ถนน
กว้าง 8.00 ม. ยาว 423 ม.
พร้อมท่อเหลี่ยม 2 จุด
77.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายถนนคลองขุด 29 (ทราย
ทอง) หมู่ที่ 7

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก ถนนกว้าง 6.00 ม.
ยาว 660 ม. พร้อมปรับปรุงคู
ระบายน้า
แผนงาน/โครงการ

78.โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจีน Satun
UNESCO Global Geo park
กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์
เรียนรู้บ้านเขาจีนพร้อมสิ่งอานวย
ความสะดวก จานวน ๑ แห่ง

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ.
2561-2565

3

2

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

-

-

-

16,000,000

16,000,000

32,000,000

79.โครงการศึกษาและสารวจ
เส้นทางแหล่งเรียนรู้ซากดึกดา
บรรพ์
กิจกรรมศึกษาและสารวจเส้นทาง
แหล่งซากดึกดาบรรพ์ Geo park
พื้นที่วัดถ้าเขาจีน หมู่ที่ ๑ ตาบล
คลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล

3

2

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

-

-

-

500,000

500,000

1,000,000

80.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยง
เมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตาบล
คลองขุด ตาบลพิมาน อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล

3

2

อบจ.สตูล

-

-

562,060,000

562,060,000

562,060,000

45,000

45,000

225,000

50,000

50,000

50,000

250,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ถนน
กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม.

-

กิจกรรมก่อสร้างถนน Asphaltic
Concrete เขตทาง ๓๐.00 ม.
ยาว 3.๘๘๘ ม. และสะพาน
จานวน 2 จุด
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
81. โครงการอบรมให้ความรู้
3
1 อบต. ย่านซือ่
45,000
45,000
45,000
การป้องกันอาชญากรรม ยาเสพ
ติดและลดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
82. โครงการคืนความปลอดภัย
ให้ชุมชน
กิจกรรมตั้งจุดตรวจและ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่
83. โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดป้องกันอาชญากรรม
กิจกรรม ดาเนินการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในพื้นที่
84.โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
กิจกรรมการลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน
85.โครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในพื้นที่ตาบล
86.โครงการป้องกัน แก้ไขและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ต่าง ๆ
จัดตั้งจุดบริการประชาชน
จานวน ๑ จุด
87.โครงการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา สู่สังคมน่า
อยู่

3

1 อบต. ย่านซือ่

50,000

50,000

3

1 อบต. ย่านซือ่

-

-

3

1 อบต. ย่านซือ่

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

60,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

60,000

60,000

300,000

2,500,000

2,500,000

5,000,000

3

1

อบต.แป-ระ

-

3

1

อบต.แป-ระ

60,000

60,000

60,000

เทศบาล
เมืองสตูล

-

-

-

3

1

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์สิทยา
ศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์
ตึก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
88. โครงการค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อน
กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
89. โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทัว่ ทัง้ แม่
ละเด็ก
กิขจกรรมสายใยรักแห่ง
ครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทั่วทั้งแม่
ละเด็ก
90. โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตาบลแป-ระ
91. โครงการลดช่องว่าง
ระหว่างวัยใส่ใจสุขภาพชุมชน
กิจกรรมจัดอบรม ผู้เข้าร่วม
โครงการ จานวน ๑๐๐ คน
92. โครงการสายใยรัก
ครอบครัว วัยรุ่นวัยใส กายใจดี

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562

-

-

30,000

30,000

30,000

90,000

เทศบาล
ตาบล
ควนโดน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

100,000

100,000

100,000

300,000

100,000

100,000

400,000

3

5 อบต. ย่านซือ่

3

4

3

3

อบต.แป-ระ

3

3

อบต.แป-ระ

3

3

อบต.แป-ระ

-

100,000

-

100,000

พ.ศ. 2563

-

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ.
2561-2565

พ.ศ. 2561

กิจกรรม จัดอบรมสาหรับ
ครอบครัว จานวน ๗๐ ครอบครัว
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี
93. โครงการอบรมคุณธรรม
3
3 อบจ.สตูล
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
จริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนา
พุทธ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
94. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานวันเมาลิด
ประจาปี
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานเมาลิดประจาปี

3

95. โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดงานวันฮารีรอยอ

3

500,000

2 อบต. ย่านซือ่

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

190,000

2

อบต. ย่านซือ่

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200,000

3

2

อบต. ย่านซือ่

40,000

40,000

50,000

50,000

50,000

230,000

97.โครงการเปิดโลกทัศน์
การศึกษาเยาวชนมุสลิม
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษา
เยาวชนมุสลิม

3

2

อบต. ย่านซือ่

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

125,000

98.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่มุสลีมีนและมุส
ลีม๊ะ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

3

2

อบต. ย่านซือ่

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานวันฮารีรายอ
96. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดพิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดพิธีริมฎอน

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วย
งปม. ชาติ
ดาเนินการ
99.โครงการส่งเสริมและ
3
4
อบต.แป-ระ
สนับสนุนงานประเพณีรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

พ.ศ.
2561-2565
600,000

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

กิจกรรมงานประเพณีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
100.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานประเพณีชักพระ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีชักพระให้กับวัดสวนเทศ
หมู่ที่ ๕
101.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
จัดกิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง จานวน ๑ ครั้ง
102.โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จานวน
1 ครั้ง
103.โครงการจัดงานเมาลิด
กลางตาบลแป-ระ
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน
ของมัสยิดในพื้นที่ตาบลแป-ระ
จานวน ๔ แห่ง
104.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ละศีลอดในเดือนรอมฎอน
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาหรับ
กิจกรรมละศีลอดของมัสยิด/บานา
ซ๊ะในพื้นที่ตาบลแป-ระ

3

4

อบต.แป-ระ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

3

4

อบต.แป-ระ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

3

4

อบต.แป-ระ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

3

4

อบต.แป-ระ

100,000

150,000

150,000

150,000

150,000

700,000

3

4

อบต.แป-ระ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

100,000

300,000

200,000

900,000

10,000

50,000

10,000

50,000

30,000

150,000

100,000

500,000

1,000,000

3,000,000

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 8 : ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ 4.0
105.โครงการปรับปรุง/
3
6
อบต.แป-ระ
100,000
100,000
ซ่อมแซมเสียงตามสาย, หอ
กระจายข่าว
กิจกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมเสียง
ตามสาย,หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 9 : คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
106.โครงการพัฒนาคุณภาพ
3
9 อบจ.สตูล
100,000
200,000
200,000
200,000
ชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
107. โครงการสนับสนุนการจัด
3
4 อบต. ย่านซือ่
10,000
10,000
10,000
10,000
กิจกรรมวันสตรีสากล
กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจรรม
วันสตรีสากล
108. โครงการส่งเสริมรายได้
3
เทศบาล
4
10,000
10,000
10,000
10,000
ผู้สูงอายุ
ตาบล
ควนโดน
กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
109. โครงการสงเคราะห์ผู้
3
เทศบาล
4
30,000
30,000
30,000
30,000
พิการบุคคลไร้ทพี่ ึ่ง
ตาบล
ควนโดน
กิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการบุคคล
ไร้ที่พึ่ง
110.โครงการส่งเสริมชมรม
3
4
อบต.แป-ระ
100,000
100,000
100,000
100,000
ผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมของผู้สูงอายุ ในตาบล
แป-ระ
111.โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

3

4

อบต.แป-ระ

-

-

1,000,000

1,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง ยุทธศาสตร์
งปม. ชาติ
กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ จานวน ๑ หลัง
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ
หน่วย
ดาเนินการ

แนวทางการพัฒนา/แผนงานที่ 11. พัฒนาพื้นทีเ่ มืองให้เป็น Smart City
112.โครงการ Satun Smart
3
4
เทศบาล
City for Sustainable
เมืองสตูล
Global Geopark Tourism
กิจกรรม Satun Smart City for
Sustainable Global Geopark
Tourism
113.โครงการติดตั้งระบบ
บาบัดน้าเสีย
กิจกรรม ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
114.โครงการลานชมเมืองและ
สวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยง
หง
กิจกรรมพัฒนาลานชมเมืองและ
สวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง
115.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเทีย่ ว
และภูมิทัศน์เชื่อมโยง พหุ
วัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสตูล
ด้วยอารยะสถาปัตย์ (Universal
Design) เพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่ม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

-

-

พ.ศ. 2563

104,908,000

พ.ศ. 2564

-

พ.ศ. 2565

พ.ศ.
2561-2565

104,908,000

209,816,000

3

4

เทศบาล
เมืองสตูล

-

-

-

18,500,000

18,500,000

37,000,000

3

4

เทศบาล
เมืองสตูล

-

-

-

40,000,000

40,000,000

80,000,000

3

4

เทศบาล
เมืองสตูล

-

-

-

50,000,000

50,000,000

100,000,000

3

4

เทศบาล
เมืองสตูล

-

-

-

473,600,000

473,600,000

947,200,000

276,709,200 1,474,666,200 1,743,411,400
82
106
116

3,539,394,500
437

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์
เชื่อมโยง พหุวัฒนธรรมในย่าน
เมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์
(Universal Design) เพื่อรองรับ
ผู้คนทุกกลุ่ม
116.โครงการระบบบริหารจัด
การเมืองเก่าสตูล
กิจกรรมระบบบริหารจัดการเมือง
เก่าสตูล

รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

21,453,500
65

23,154,200
68

437

400,000
270,000
252,000
1,990,000
2,560,000
169,000
75,000
950,000
950,000
950,000
950,000
950,000
950,000
1,350,000
2,270,000
3,500,000
3,000,000
20,000,000
20,000,000
1,000,000
1,000,000
2,800,000
500,000
10,000,000
15,000,000
2,500,000
25,000,000
30,000
2,500,000
2,840,000
55,000
300,000
379,200
15,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
4,530,000
1,460,000
2,500,000
20,000,000
4,000,000

10,000,000
333,800
1,600,000
25,000,000
90,000,000
17,000,000
15,000,000
3,800,000
3,500,000
3,500,000
23,000,000
10,000,000
45,000,000
50,000,000
45,000,000
45,000,000
12,000,000
568,000
300,000
25,000,000
2,000,000
1,500,000
10,000,000
20,000,000
684,000
6,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
25,000,000
421,000
3,372,000
5,326,000
40,000,000
115,000,000
40,000,000
82,000
950,000
129,300
950,000
7,863,000

9,820,000
1,158,000
976,000
981,263,300

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า Value Chain
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

- พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม

- เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเส้นทาง
ท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบ
โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

และภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
- พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมือง
น่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการ
แปรรูป สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้า
การท่องเที่ยว ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอาเซียน

- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP ให้เติบโตสูก่ ารสร้างเป็นตราสินค้า
(Branding) ให้เป็นทีร่ ู้จกั แพร่หลาย จนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
- เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
- การประชาสัมพันธ์,การตลาดเชิงรุก
- ส่งเสริมการค้า ตลาดดิจิทลั

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน

กระบวนการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า Value Chain
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

- การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ
แหล่งน้ำต้นทุน

- พั ฒ น าร ะบ บ ก ารจั ด ก าร ปั ญ ห าท าง

- สร้างความรู้ ความตระหนักและจิตสำนึกในการ

พิบัติทางธรรมชาติ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และอุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชน

- มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ อย่ า ง

- พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่

เป็ นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาว

สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัย

ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

- สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่
แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า Value Chain
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

ทุ ก ระดั บ สู่ การเรี ย นรู้ ข องประชาชนให้ เท่ าทั น การ

- ส่ ง เสริ ม การมี ง านทำ ยกระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ

- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้าน

เปลี่ยนแปลง

แรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

สังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์

- พั ฒ นาและยกระดับคุ ณภาพการศึกษาทุกประเภท

- การพั ฒ นาและสร้ า งความเข้ ม เข็ ง ให้ แ ก่ ส ถาบั น
ครอบครัว
- ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐ
ตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐
- พั ฒ นาบริ ก ารทางการแพทย์ ภู มิ ปั ญ ญาแพทย์
แผนไทย และสมุ น ไพร ส่ ง เสริ ม และสร้ า งความ
ตระหนักรู้แ ก่ป ระชาชนให้ เห็ นความสำคั ญ ของภาวะ
สุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่

-การจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
- คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
สุขภาวะของผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมความอบอุ่น และความสัมพันธ์ที่ดีของ
สมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน

ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
- สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิด
คุณค่าและมูลค่า

แผนที่ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทต่างๆกับแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ
และตำบล พ.ศ.2562

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
➢ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
➢ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม
➢ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
➢ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
➢ ความมั่นคง
➢ การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ
➢ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์
➢ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
➢ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
➢ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

แผนที่ยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
แผนที่ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

ความเปลี่ยนแปลง

➢ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง

➢ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
➢ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม
➢ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
➢ ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล
(การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ๒๕ แผนงาน)
➢ มั่นคง
➢ ความสามารถในการแข่งขัน
➢ การพัฒนาศักยภาพคน
➢ ยากจน/ลดความเหลื่อมล้ำ
➢ การจัดการน้ำ/คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
➢ พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ

สถานการณ์ด้านการเมือง
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์ด้านสังคม
สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยภายในจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุล และยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข
และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูล
ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนรองรับท่องเที่ยวสุขภาพ
จังหวัดสตูลมีภูมิประเทศพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนิน
๒. ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
เขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อยๆ ลาด
เอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบ ๆ ขนาบไปกับชายฝั่ง
ทะเล ถัดจากที่ร าบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็ม ขึ้นถึง มีป ่าแสมหรือป่า
โกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสาย
สั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือและทิศตะวันออก
ของจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยภู เ ขามากมายสลั บ ซั บ ซ้ อ นโดยมี ท ิ ว เขา
นครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรี
แบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าว จึง
ทำให้จังหวัดสตูลมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล
จังหวัดสตูลมีศักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก เพราะมี
แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์
กูเด็น) มัสยิดกลางจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ น้ำตกวัง
สายทอง น้ำตกปาหนัน และบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลง ห่ า งจากทางแยกถนนยนตรการกำธรไปประมาณ
7 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมสะดวกด้วยมีถนนลาดยางจากถนนสายหลักไป
จนถึงสถานที่ตั้งบ่อน้ำพุร้อน บริเวณบ่อตั้งอยู่ริมเชิงเขาสภาพแวดล้อมด้วย
สวนผลไม้ และสวนยางพาราของประชาชนในชุม ชน บ่อน้ำพุร ้อนมีก าร
จัดสรรพื้นที่บ ริก ารจำนวน 5 ไร่ ทั้ง นี้องค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวั ด สตู ล
ได้ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ได้แก่ ปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อน
(บ่อแม่) ก่อสร้างบ่อแช่ตัวแยกชาย-หญิง ก่อสร้างบ่อแช่เท้า ก่อสร้างศาลา
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

355

หัวข้อ

รายละเอียด

พักผ่อน ก่อสร้างลานจอดรถ ปรับปรุงร้านค้าอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
จัดทำป้ายอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าใช้บริการ
เป็นจำนวนมาก
เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ยให้มีความพร้อมในการบริการ
๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการรับบริการเพิม่ ขึ้น
4. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
100%
5. พื้นที่เป้าหมาย
แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิมเป็นอาคารสปา
2. ปรับปรุงงานระบบโครงการ
3. ปรับภูมิทัศน์
4. งานป้องกันตลิ่ง
งบประมาณ
7,600,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดำเนินการ
9. งบประมาณ
7,600,000 บาท
10. ผลผลิต (Output)
แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนมีสงิ่ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
จัง หวัดสตูลมีศักยภาพในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒ นาของจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 1 : เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูล
ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
๒.ความสำคัญของโครงการ
สะพานท่าเทียบเรืออ่าวตะโละวาว มีอายุก ารใช้ง านที่ ยาวนาน
หลักการและเหตุผล
มากกว่า 25 ปี มีส ภาพผุพังเสียหายเป็นจำนวนมาก ไม่ส ามารถใช้การได้
ตามปกติ สาเหตุเนื่องจากได้รับการกัดกร่อนจากน้ำเค็ม ทำให้โครงสร้างเสา
เหล็กได้รับความเสียหาย จึงเห็นควรจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
ท่าเทียบเรือตะโละวาว อุทยานแห่งชาติตะรุเ ตา ยาว 150 เมตร กว้าง 4
เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นเส้นทางขึน้
– ลงเรือ และชมธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และสร้างความ
สนใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มีความเร่งด่วนที่สุด เพราะปัจจุบันมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เ ข้ ามา
ท่อ งเที่ยวในรูป แบบการศึก ษาระบบนิเ วศและอยากสัมผัส ธรรมชาติแบบ
ใกล้ชิดและโดยตรงเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี ทางอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จึงมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับ ปรุง
ซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ยาว 150
เมตร กว้าง 4 เมตร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ในการเข้าไปเยี่ยม
ชมและเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ และความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเทีย่ วในการ
เข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือให้มีความคงทนถาวร
2) เพื่ออำนวยความสะดวกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐ รวมทั้งประโยชน์
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์และนันทนาการ
3) เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือในการรับ- ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวตะโละวาว
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผูม้ าใช้บริการ
4) เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย อุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้สะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว ยาว 150 เมตร
กว้าง 4 เมตร อาคารทีเ่ รือขนาดยาว 8 เมตร กว้าง 44 เมตร ทีม่ ีความ
แข็งแรง คงทน จำนวน 1 แห่ง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6 กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา หมูท่ ี่ 7
ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 17,853,000.- บาท
รวม งบลงทุน 17,853,000 บาท
ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร
และ ยาว 8 เมตร กว้าง 44 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่ง ก่อสร้าง
ประกอบ
งบประมาณ 17,853,000 บาท
งบลงทุน 17,853,000 บาท
นายกาญจนพันธ์ คำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ 17,853,000 บาท
สะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร และ ยาว
8 เมตร กว้าง 44 เมตร(ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน
1 แห่ง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการเกิด
ความพึงพอใจในการให้บริการอุทยานแห่งชาติ สร้างความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัย และเป็นแหล่งดึงดูดและสร่างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่อ งเที่ยวเพิ่ม มากขึ้ นทุก ๆปี สามารถทำรายได้เ ข้าจัง หวั ดสตู ล ด้า นการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซี่ยนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : เพิม่ ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูล
ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชวี ิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทำแผนแม่บทเมืองเก่าสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า) เชื่อมโยงเมืองเก่า
ฝั่งอันดามัน
2. ความสำคั ญ ของโครงการ สืบเนื่องจากการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวที่ม ีคุณค่าทางธรณีวิท ยาของ
หลักการและเหตุผล
จังหวัดสตูลและได้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล ขึ้นเป็นระดับจังหวัด
โดยมีแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีทั้งบนบกและในทะเล รวม 28 แหล่ง คล
อบคลุมพื้นที่บนบกและเกาะ ประมาณ ๑,๑๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่
ในทะเลประมาณ ๑,๕๐๐ ตารางกิโ ลเมตร ประกอบกับเมื่อวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เสนออุท ยานธรณี
สตู ล เป็ น สมาชิ ก อุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เ นสโก (UNESCO Global
Geopark) และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การการศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒนธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (UNESCO) ได้
ประกาศให้ “อุ ท ยานธรณี ส ตู ล ” หรื อ SATUN GEOPARK เป็ น
อุทยานธรณีโลก (อุทยานธรณีโลกสตูล Satun UNESCO Global
Geopark) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์
มรดกด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม อุทยาน
ธรณีโลกเป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยา
โบราณคดี นิเวศวิทยา
และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบ
องค์ร วมระหว่างการอนุร ัก ษ์ การให้ความรู้ การศึก ษาวิจ ัยและการ
พัฒ นาสังคม เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่ง เสริม และเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ และ
การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการเป็นสมาชิกอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโกเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากมีปัจจัยที่ เกี่ยวเนื่องที่
ครอบคลุมกว้างขวาง มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการ จัดทำแผนแม่บท จัดทำแผนแม่บทเมืองเก่า สุไหงอุเป(ทุ่ง
หว้า) เพราะเมืองเก่าสุไหงอุเป อีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญในพื้นที่อุทยาน
ธรณีโลกสตูล ที่จะต้องมีการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพาะเมืองเก่ าสุ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
ไหงอุเป เพื่อศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านชุมชน
เมืองเก่าสุไหงอุเป
๑ เพื ่ อ จั ด ทำแผนแม่ บ ทการอนุ ร ั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า ทุ ่ ง หว้า
(สุไหงอุเป) เพื่อรองรับการประเมินในการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก
๒ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางพัฒนาในพื้นที่การท่องเที่ยวเขตเมืองเก่า
ทุ่งหว้า(สุไหงอุเป)
๓ เพื ่ อ จั ด ทำแผนงาน โครงการตามแผนแม่ บ ท พร้ อ มจั ด ลำดั บ
ความสำคัญของแผนงานโครงการ
๔.เพื่อออกแบบรายละเอียด(Detail Design) โครงการเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติ (Pilot Project) อย่างเป็นรูปธรรม
๕.เตรียมความพร้อมรับการประเมินการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโ ลก
ต่อไป
๑.รายได้การท่องเที่ยวภาคใต้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐
๒. นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรณีวิทยาและซากดึกดำ
บรรพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐
๓. มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกิดแรงบันดาลใจและสนใจ
ในการการอนุร ัก ษ์ม รดกทางธรณีวิท ยา โบราณคดีนิเ วศวิท ยา และ
วัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
พื้นที่เมืองเก่าสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า)
จัดทำแผนแม่บทเมืองเก่าสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า) เชื่อมโยงเมืองเก่าฝั่งอันดา
มัน
กิ จ กรรม .จ้ า งที ่ ป รึ ก ษาศึ ก ษาจั ด ทำแผนแม่ บ ทพื ้ น ที ่ เ มื อ งเก่ า
สุไหงอุเป (ทุ่งหว้า)
งบประมาณ ๕,5๐๐,๐๐๐.- บาท
ผู้รับผิดชอบ นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
งบประมาณ ๕,5๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.รายงานการศึกษาแผนแม่บทพื้นที่เมืองเก่าสุไหงอุเป
(ทุ่งหว้า)
๒.แผนแม่บท MASTER PLAN การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่พื้นที่เมือง
เก่าสุไหงอุเ ป (ทุ่ง หว้า)เพื่อรองรับการตรวจประเมิน การเป็นสมาชิก
อุทยานธรณีโลก และเชื่อมโยงเมืองเก่าฝั่งอันดามัน
๓.แผนงาน โครงการพัฒนาตามแผนแม่บท พร้อมจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

360

หัวข้อ

รายละเอียด
๔.แบบรายละเอี ย ด(Detail Design) โครงการเพื ่ อ นำไปสู ่ ก าร
ปฏิบัต(ิ Pilot Project)
๑ 1 . ผ ล ท ี ่ ค า ด ว ่ า จ ะ ไ ด ้ รั บ ๑ อุท ยานโลกสตูล มีก รอบ แนวทางการพัฒ นาอย่างยั่ ง ยื น ในการ
(Outcome)
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีโลกตามแนวทางการประเมิน
ในการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล
มี แผนแม่บทเชิงบูรณาการในการพัฒนาร่วมกัน
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซี่ยนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูล
ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
ปรับปรุงอาคาร และปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า อุทยานธรณีโลกสตูล
2. ความสำคัญของโครงการ
เนื่องจากจังหวัดสตูลซึ่งได้รับรองจาก UNESCO ให้เป็น อุทยาน
หลักการและเหตุผล
ธรณีโ ลกสตูล (Satun-UNESCO Global GeoPark) มีท รัพยากร
ทางธรณีวิทยามีร่องรอยการเปลีย่ นแปลงของเปลือกโลกในพื้นทีน่ ำ้
ทะเลท่วมถึงบนยอดภูเขาปัจจุบันพบซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลยุค
สัตว์ท ะเลดึกดำบรรพ์มากมายอยู่ในหิ นทีมีอายุประมาณ 550
ล้านปี มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศและธรรมชาติ
โดยยูเนสโกรับรองว่าสตูลเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน
เป็นประตูสู่อันดามันและมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีระดับโลกมี
โอกาสในการสร้างแหล่ง เรียนรู้ด้ านธรณีว ิท ยา(Geology)เพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการการเรียนรู้แบบยั่งยืน โดยใช้
การบูรณาการทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ที่จะเกิดท้องถิ่น
และประเทศชาติร ่วมกัน อาทิ หน่วยงานในจัง หวัดสตูล , กรม
ทรัพยากรธรณี , สถาบันวิจ ัย สถาบันการศึก ษา, กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วน
จากชุมชนท้องถิ่นในเขตอุทยานธรณีสตูล จนเกิดการจัดตั้งอุทยาน
ธรณีส ตูล ขึ้นเพื่อผลัก ดัน ให้เ ป็นสมาชิก อุท ยานธรณีโ ลก จาก
ยูเนสโก และส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของแหล่งอุทยานธรณีโลก
สตูล และเป็นจุดเริ่มต้นก็คือ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์
ช้างดึก ดำบรรพ์ท ุ่ง หว้ า จัง หวัดสตูล ถือเป็น แหล่ง เรีย นรู ้ ท าง
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องราวของช้าง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสำคัญของช้างในวัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ชุมชนทุ่งหว้า หรือ“เมืองสุไหงอุเป” ใน
อดี ต และยั ง เป็ น แหล่ง รวบรวมมรดกทางภู ม ิป ั ญ ญาท้องถิ่น
พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบในจังหวัดสตูลตั้ง แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และประวัติการค้นพบช้างสเตโกดอนซึ่งอำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูลถือเป็นแหล่งที่พบช้างดึกดำบรรพ์เป็นแห่ง แรกของ
ภาคใต้ รวมทั ้ ง โบราณคดี วั ฒ นธรรมประเพณี ท ้ อ งถิ ่ น อั น
หลากหลายโดยเปิดให้บริการแก่ป ระชาชน นัก เรียนนัก ศึก ษา
และนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ ทุ่งหว้าเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ
แต่สามารถเก็บรวบรวมเรื่องราวมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นไว้อย่างมากมายทำให้มีสถิติของผู้เข้าชมทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศตั้ง แต่
ปีพ.ศ.2556จนถึง
ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 205,520 คนประกอบกับจังหวัดสตูลได้
ประกาศจัดตั้งเป็น “อุทยานธรณีสตูล” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557 ต่อมาในเดือนพฤศจิก ายน 2559อุท ยานธรณีส ตูล ก็
ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และล่าสุดทาง
ยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีโลก หรือ
Satun UNESCO Global Geopark แห่ง แรกของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ
ยกระดับ การจัดการเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคารศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้าให้มีรูปแบบ
เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัย เชื่อมโยงกับ
เรื่องราวทางธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล พร้อมที่จะ
เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์
สำหรับประชาชนทุกคน และทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ
ฐานรากดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๑.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรกั ษ์
ถ่ายทอดสืบสานและใช้ประโยชน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการใช้สอย
๒.เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้าให้มี
รูป แบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ท ี่เ หมาะสมกับ ยุคสมัย
เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีวิท ยาใน
พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคน
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4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
ดำเนินการ

รายละเอียด
๓.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำคัญให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนส่งผลให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ
๒. ชุมชนผู้ประกอบการมีรายได้การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่ ต่ำ
กว่าร้อยละ ๒๐
๓. นั ก ท่ องเที่ ย ว และประชาชนมี ความรู ้ค วามเข้า ใจในเรื่อง
ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐
๔. มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกิดแรงบันดาลใจและ
สนใจในการการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดีนิเวศวิทยา
และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
๕. สร้างรายได้เศรษฐกิจ เศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
๖. ศูนย์วัฒ นธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างดึก ดำบรรพ์ทุ่งหว้า
ได้รับการปรับปรุงและยกระดับการจัดการ เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารให้ม ีร ูป แบบเนื้อหาและกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสมกับ ยุคสมัย เหมาะสมกับ ทุก เพศทุก วัยเชื่อมโยงกับ
เรื่องราวทางธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล พร้อมที่จะ
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง ท่อ งเที ่ ยวอั น ทรงคุณ ค่ า และเป็น
ประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคน
บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ตำบลทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 19,090,100 บาท
๑.ปรับปรุงอาคารและจัดนิทรรศการภายในอาคารที่ทันสมัย ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทงุ่ หว้า ๑ รายการ
งบประมาณ 9,497,000 บาท
ผู้รบั ผิดชอบ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
๒.ปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า ๑ รายการ
งบประมาณ 1,686,000 บาท
ผู้รบั ผิดชอบ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
3.จัดทำซุม้ ประตูเฉลิมพระเกียรติทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า 1 รายการ
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔
ดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.๕ กิจกรรมหลักที่ ๕
ดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณ 1,857,100 บาท
ผู้รบั ผิดชอบ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
4.ปรับปรุงลานถนนทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์
ช้างดึกดำบรรพ์ทงุ่ หว้า ไม่นอ้ ยกว่า 2,710 ตารางเมตร
งบประมาณ 3,395,000 บาท
ผู้รบั ผิดชอบ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
๕. จัดทำจุดถ่ายรูปหน้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึก
ดำบรรพ์ทุ่งหว้า 1 จุด
งบประมาณ 2,450,000 บาท
ผู้รบั ผิดชอบ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
6.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จุด
งบประมาณ 205,000 บาท
ผู้รบั ผิดชอบ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖5
19,090,100 บาท
1.ปรับปรุงอาคาร และจัดนิทรรศการภายในอาคารที่ทันสมัย ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร และมีการจัดทำซุ้มประตู
เฉลิม พระเกียรติทางเข้าปรับปรุงลานถนนทางเข้า ปรับปรุงจุด
ถ่ายรูปและบริเวณทั้งหมด
โครงการพัฒ นาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมและวิถีชีวิต
ชุมชน ปรับปรุงอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า อุทยาน
ธรณีโลกสตูล เป็นโครงการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอุทยานธรณีโลกสตูล ซึ่งการเข้า
มาของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่ม
วิสาหกิจต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียง จากที่ผ่านมาจะ
เห็นว่ารายได้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ ( Project Brief )
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจาอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีสตูล
ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและตามเป็นอยู่ของชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1.ชื่อโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
2.ความสำคัญของ
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ ไม่ยิ่ง
โครงการ หลักการและ
หย่อนไปกว่าพื้นที่อนุรักษ์ประเภทอื่น ๆ โดยทั่วไปวนอุทยานฯ จะครอบคลุม
เหตุผล
พื้นที่ที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนของประชาชนทั่วไป
แต่อย่างไรก็ตาม วนอุทยานนฯ หลาย ๆ แห่งก็มีปัญหาในการจัดการพื้นที่
เช่น ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค ที่ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
ดังเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน ที่ มีจำนวนหลายพัน
คน ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความทรุดโทรม เพื่อให้การจัดการวนอุทยานฯ
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ว างไว้ ให้ ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที ่ ย วเห็ น
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่วนอุท ยาน กำหนด
มาตรการในการจัดการพื้นที่วนอุทยาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. 3. วัตถุประสงค์ของ
- เพื่อพัฒนาให้มรี ะบบสาธารณูปโภคภายในวนอุทยาน ฯ ให้สะดวกมาก
โครงการ
ยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการสนับสนุนการกระจายรายได้ แก่ประชาชนรอบหน่วยงาน
4. ตัวชี้วัดและค่า
ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการดำเนินโครงการ
เป้าหมาย
- จำนวนนักท่องเที่ยวทีเ่ พิ่มมากขึ้น
- สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนรอบ วนอุทยานฯ
5. พื้นที่เป้าหมาย
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 3 กิจกรรม
โครงการ
งบประมาณรวม 2,126,000 บาท
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
สร้างห้องน้ำห้องสุขารวม ชาย หญิง 10 ห้อง
งบประมาณ
งบประมาณ 1,221,000 บาท
งบลงทุน
1,221,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ นายวิสุทธิ์ อาวะโต หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
หน่วยดำเนินการ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9572522
ผู้รับผิดชอบร่วม
ชื่อ นายสิทธิชัย เทพภูษา ตำแหน่ง : นายอำเภอควนกาหลง
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง หมู่ที่ 10
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หัวข้อ
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
2. หน่วยดำเนินการร่วม
3. 7.หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต Output

รายละเอียด
หมายเลขโทรศัพท์ 075-750-949
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
อำเภอเมืองควนกาหลง
ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ
งบประมาณ 750,000 บาท
งบลงทุน
750,000 บาท
งบดำเนินงาน
- บาท
ชื่อ นายวิสุทธิ์ อาวะโต หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
หน่วยดำเนินการ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9572522
ชื่อ นายสิทธิชัย เทพภูษา ตำแหน่ง : นายอำเภอควนกาหลง สถานที่ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง หมู่ที่ 10 หมายเลขโทรศัพท์ 075-750-949
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
อำเภอเมืองควนกาหลง
จัดทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1200 เมตร
งบประมาณ 155,000 บาท
งบลงทุน 155,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
ชื่อ นายวิสุทธิ์ อาวะโต หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
หน่วยดำเนินการ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9572522
ชื่อ นายสิทธิชัย เทพภูษา ตำแหน่ง : นายอำเภอควนกาหลง สถานที่ติดต่อ
ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง หมู่ที่ 10 หมายเลขโทรศัพท์ 075-750-949
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
อำเภอเมืองควนกาหลง
- วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
- อำเภอเมืองควนกาหลง
ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณ 2,126,000 บาท
- ห้องน้ำรวม ชาย - หญิง จำนวน 1 หลัง
- ลานจอดรถ
- เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ - มีห้องน้ำห้องสุขา เพียงพอแก่นักท่องเที่ยวทีเ่ พิ่มมากขึ้น
Outcome
- มีลานจอดรถ เพียงพอแก่นักท่องเที่ยวทีเ่ พิ่มมากขึ้น
- มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่มีก่อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว
การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการท่องเทีย่ วสูต่ ลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1.ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ
๒. ความสำคัญของโครงการ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การ
หลักการและเหตุผล
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิด
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาค
บริ ก ารที ่ ม ี บ ทบาทสำคั ญ ในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวม
ของประเทศแล้วยัง เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีก
มากมายอาทิโรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่
ระลึก และสินค้าพื้นเมืองซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและการ
กระจายรายได้ท้องถิ่นในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูป
เงินตราต่างประเทศปีล ะหลายแสนล้านบาทรวมทั้ง สร้ างกระแสเงิ น
หมุ น เวี ย นภายในประเทศจากคนไทยเที ่ ย วไทยนั บ แสนล้ า นบาท
เช่นเดียวกัน
จัง หวัดสตูล ก็เ ป็นพื้นที่ห นึ่ง ที่ม ีศัก ยภาพด้านการท่องเที่ยวสู ง
ลักษณะภูม ิประเทศเป็นเทือกเขาหิ นปูน มีเกาะน้อยใหญ่และชายหาด
สวยงามมีเทือกเขาและถ้ำ ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกที่พบเป็น
บันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปี ม ีแหล่ง ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ
เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี เกาะบุโหลน ปราสาทหินพัน
ยอด รวมถึงหาดสันหลังมังกร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางบก
เช่น ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง และถ้ำเลสเตโกดอนเป็นต้น
กระทั่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็น
อุทยานธรณีระดับโลก (Satun UNESCO Global Geopark) มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 2,571.21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล ส่ง ผลให้
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้นใน
ปี 2560 จำนวน 1.4 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8.03 พันล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็น 6.22% (กฤษฎา รัตนพฤกษ์ อ้างถึง
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รายละเอียด
ใน หนัง สือพิม พ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ ที่ 3,401 วันที่ 16-19
กันยายน 2561)
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ของรัฐบาล และการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เกิดผลการะทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงของต่อการท่องเที่ยวซึ่งการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการ
พนักงานผู้ให้บริการ ชุมชน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
ถือ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ท ำให้ก ารท่องเที่ยวมีคุณภาพ ในการนี้
วิท ยาลัยชุม ชนสตูล จึง จัดโครงการพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่อ งเที่ยวทั้ง ระบบ ให้ม ีความรู้ ความเข้าใจและมีท ัก ษะในด้ า นการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูลได้
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาศักยภาพการให้บริการของมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ พนักงานนวด
พนักงานบริการด้านการท่องเทีย่ ว ให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัด
รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
ความสำเร็จของโครงการ
5. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ในจังหวัดสตูล (อ.เมืองสตูล อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง อ.ละงู)
6. กิจกรรมทีส่ ำคัญของ
จำนวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,311,820 บาท
โครงการ
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินการ 2,311,820บาท
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
ฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” จำนวน 211 ชั่วโมง
งบประมาณ
งบประมาณ 866,950 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 866,950 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
หน่วยดำเนินการหลัก
วิทยาลัยชุมชนสตูล
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ฝึกอบรมหลักสูตร “วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)” จำนวน 130
ชั่วโมง
งบประมาณ
งบประมาณ 576,400 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 576,400 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
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หน่วยดำเนินการหลัก
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินงาน

รายละเอียด
วิทยาลัยชุมชนสตูล
หลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)” กรณีเปลี่ยนผ่านประเภท
ใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)
จำนวน 27 ชั่วโมง
งบประมาณ 340,600 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 340,600 บาท
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครผู้นำเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล” จำนวน 30
ชั่วโมง
งบประมาณ 192,950 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 192,950 บาท
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดไทยเพือ่ สุขภาพ 150 ชั่วโมง”
งบประมาณ 236,010 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 236,010 บาท
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง”
งบประมาณ 98,910 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 98,910 บาท
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
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8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 2,311820 บาท
1. ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 240 คน ดังนี้
1.1 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” จำนวน
40 คน
1.2 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)”
จำนวน 40 คน
1.3 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ” กรณี
เปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคใต้) จำนนวน 60 คน
1.4 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครผู้นำเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล”
จำนวน 40 คน
1.5 ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชัว่ โมง” จำนวน
20 คน
1.6 ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง” จำนวน
20 คน
2. ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ มีทักษะและสามารถ
ปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการให้บริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการบริการคุณภาพมากขึ้นสร้างความประทับใจ
กับนักท่องเที่ยวทำให้มจี ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ผ่านการอบรมมีอาชีพ ชุมชน ผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยว
มากขึ้น
3. จังหวัดสตูลมีการขยายของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสูต่ ลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. ความสำคัญของโครงการ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การ
หลักการและเหตุผล
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิด
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาค
บริ ก ารที่ ม ี บ ทบาทสำคั ญ ในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวม
ของประเทศแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เ กิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื ่องอีก
มากมายอาทิโรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่
ระลึก และสินค้าพื้นเมืองซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและการ
กระจายรายได้ท้องถิ่นในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูป
เงินตราต่างประเทศปีล ะหลายแสนล้านบาทรวมทั้ง สร้างกระแสเงิน
หมุ น เวี ย นภายในประเทศจากคนไทยเที ่ ย วไทยนั บ แสนล้ า นบาท
เช่นเดียวกัน
จัง หวัดสตูล เป็นพื้นที่ห นึ่งที่ม ีศัก ยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง
ลักษณะภูม ิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่และชายหาด
สวยงามมีเทือกเขาและถ้ ำ ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกที่พบเป็น
บันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปี ม ีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ
เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี เกาะบุโหลน ปราสาทหินพัน
ยอด รวมถึงหาดสันหลังมังกร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางบก
เช่น ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง และถ้ำเลสเตโกดอนเป็น
ต้น กระทั่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัด
สตูลเป็นอุทยานธรณีระดับโลก(Satun UNESCO Global Geopark) มีพื้นที่
ทั ้ ง หมดประมาณ 2,571.21 ตารางกิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม 4 อำเภอ
ประกอบด้วยอำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนังอำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจมาเที่ยวจังหวัดสตูล
มากขึ้นในปี 2560 จำนวน 1.4 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8.03
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก ่อนหน้าคิดเป็ น 6.22% (กฤษฎา รั ต นพ
ฤกษ์,2561)
ดัง นั้นเพื่อให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ของการพัฒ นาประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ถือเป็นกลไก
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4.ตัวชี้วัดและค่าตอบ
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
สำคัญ อันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบริหาร
จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
หรือ หน่วยงานที่เ ป็นเจ้าของแหล่ง ท่องเที่ยว การบริห ารจัดการด้าน
การตลาด การประชาสัม พันธ์ รวมถือเครือข่ายภาคธุร กิจ เอกชนที่
เกี่ยวข้อ งซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมการบูรณาการและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความประทับ ใจแก่นัก ท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่ ว ถึ ง
ถือ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้ก ารท่องเที่ยวมีคุณภาพ และเกิด
ความยัง่ ยืน
1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เกิ ดการมีส่วนร่วม
การบูรณาการและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกพื้นทีข่ องจังหวัดสตูล
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย
3. เพื่อยกระดับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
พื้นที่ในจังหวัดสตูล
จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,478,950บาท
รวมงบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 1,478,950บาท
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
งบดำเนินงาน 643,200 บาท
นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
งบดำเนินงาน 105,750 บาท
นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑958
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล
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6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
7. หน่วยดำเนินงาน
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย(ไลฟ์การ์ด)
งบดำเนินงาน 580,000 บาท
นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs
งบดำเนินงาน 150,000 บาท
นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 061413 4354
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 1,478,950 บาท
1. ผู้ผ่านการอบรมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการ
2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นทีป่ ระทับใจของนักท่องเที่ยว
3. ผูผ้ ่านการอบรมสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวได้รับการถ่ายองค์ทอดความรู้ทจี่ ำเป็น
เพื่อเป็นผูป้ ระกอบการ SMEs
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มและ
เครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บ้านพักโฮมสเตย์ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย อย่างน้อย
20 หลัง
3. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวได้รับการถ่ายองค์ทอดความรู้ทจี่ ำเป็น
เพื่อเป็นผูป้ ระกอบการ SMEs ในอนาคต จำนวน 20 ราย
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ความสำคัญของ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยว
โครงการ หลักการและ ของประเทศไทยสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ที ่ เ กิ ด การ
เหตุผล
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคบริการที่มี
บทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะนอกจากจะสร้างรายได้
โดยมีม ูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง ของการค้าบริก ารรวมของประเทศแล้ว ยัง เป็น
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก
ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง ซึ่งก่อให้เกิด
การลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น จัง หวัดสตูลก็เป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีศัก ยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เพราะมีแหล่งท่องเที่ย วทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และสามารถ
สร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชนจากการได้รับรองเป็นอุทยานธรณี
โลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ ่ ง การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วนั ้น บุ ค ลากรที่ เ กี ่ ยวข้ องด้ านการท่ องเที่ยว
ทั้งพนักงานผู้ให้บริการ ชุมชน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว Geo park และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริก าร
ให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ใหมีความรูและทักษะฝมือสอดคลองกับ
โครงการ
6 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (ดิจิทลั ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส อัจฉริยะ
ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต)
2. กำลังแรงงานในพื้นทีส่ ามารถนำเทคโนโลยี มาพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และให้แรงงานมี
ทักษะฝมือ มีสมรรถนะสูงขึ้น และผูป้ ระกอบการมีรายไดสูงขึ้น
4. สร้างชุมชน ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริหารด้านการท่องเที่ยวได้รบั
การพัฒนาทักษะด้านพลังงานทดแทนจากศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทน
โซล่าเซลล์
4. ตัวชี้วัดและค่า
ชุมชน ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริหารด้านการท่องเทีย่ วบุคลากรของ
เป้าหมาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านพลังงานทดแทนจากศูนย์ฝกึ อบรมด้านพลังงานทดแทนจาก
โซล่าเซลล์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล และพื้นที่ 6 อำเภอภายในจังหวัดสตูล
จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 2,133,500.- บาท
รวม
งบลงทุน
งบดำเนินงาน 2,133,500.- บาท
การจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ งบประมาณ 1,277,750.- บาท
งบดำเนินงาน 1,277,750.- บาท
ชื่อ นายโกเมศ ปิยะพันธุ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
เบอร์โทร 0 7470 3717 มือถือ 085 4838606

ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยงานดำเนินการหลัก
หน่วยงานดำเนินการร่วม
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ชื่อ นางปิยะรัตน์ ลัภกิตโร ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
เบอร์โทร 0 7472 4142 มือถือ 081 1747941
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
สำนักงานพลังงานจังหวัด

หน่วยงานดำเนินการหลัก
หน่วยงานดำเนินการร่วม

การจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างปรับ
อากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เพือ่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
งบประมาณ 855,750.- บาท
งบดำเนินงาน 855,750.- บาท
ชื่อ นายโกเมศ ปิยะพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
เบอร์โทร 0 7470 3717 มือถือ 085 4838606
ชื่อ นายสุพจน์ แขกเพ็ง
ตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มคลองแรงงาน
จังหวัดสตูล
เบอร์โทร 0 7471 1162 มือถือ 081 8980346
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสตูล

7. หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

8. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2565

9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

งบประมาณ 2,133,500.- บาท
1) ผู้เข้าอบรมกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนจากโซล่า
เซลล์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 100 คน

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
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หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
2) ผู้เข้าอบรมกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน สาขาช่างปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำนวน 100 คน
1. สามารถพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ใหมีความรูและทักษะฝมือ สอดคลอง
กับ 6 กลุ ม อุตสาหกรรมเปาหมาย (ดิจ ิท ัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็ก ทรอนิกส
อัจฉริยะ ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต)
2. กำลังแรงงานในพื้นที่สามารถนำเทคโนโลยี มาพัฒนาและบริการยึดหลัก
ความปลอดภัย
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ผู้ประกอบการ และให้แรงงานมีทักษะฝมือ
มีสมรรถนะสูงขึ้น และผู้ประกอบการมีรายไดสูงขึ้น
4. สร้างชุมชน ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริหารด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาทักษะและมีความปลอดภัย
5. การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
6. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน สาขาช่างปรับอากาศ
ภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒ นาของจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะราวี (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
จังหวัดสตูล
๒.ความสำคัญของโครงการ
ปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติตะรุเตามีอายุ
หลักการและเหตุผล
การใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีสภาพที่เสื่อมโทรม อีกทั้งยังไม่ได้มาตรฐาน ยิ่ง
บางพื้นที่เ ป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ม ีความสวยงามและมีทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ แต่ก ลับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ โดยเฉพาะบริเ วณหาด
ทรายขาว ซึ่ง เป็นสถานที่จ ุดพัก นัก ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ มีความสวยงาม
ชายหาดสวย รวมถึงทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์
มีปะการังที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถดำเนินกิจกรรมนันทนาการได้
หลากหลายเลยทำให้ เ กิ ด ความไม่ พ อใจแก่ น ั ก ท่ อ งเที ่ ย วจำนวนมาก
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่ละหมาด
ที่ได้ม าตรฐาน สามารถรองรับ นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็ม ที่ อีก ทั้ง พื้นที่
ดังกล่าวเป็นจุดพักรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่กลับ
ไม่มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและอาคารใดเลย ทำให้เกิดปัญหาเวลา
มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
อุท ยานแห่งชาติตะรุเ ตาจึงมีนโยบายที่จะก่อสร้าง ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตต 6 (หาดทรายขาว)
เพื่อยกระดับมาตรฐานและให้เกิดความคงทนถาวร อีกทั้งเพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่สุด
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2) เพื่อเป็นจุดพักนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสตูล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตต 6 (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติตะรุ
เตา มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6 กิจกรรมหลักของ
โครงการ

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตต 6 (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา จังหวัดสตูล
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ เป็นเงิน 3,584,000 บาท
งบลงทุน 3,584,000 บาท
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หัวข้อ
6.1 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายละเอียด
ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 24 เมตร
ยาว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง
งบประมาณ 3,584,000 บาท
งบลงทุน 3,584,000 บาท
ชื่อ นายกาญจนพันธ์ คำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หน่วยดำเนินการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์ 074-783-597
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
งบประมาณ 3,584,000 บาท
10. ผลผลิต (Output)
ศูนย์บ ริการนัก ท่องเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 8 เมตร
จำนวน 1 หลัง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงผู้ป ระกอบการเกิด
(Outcome)
ความพึงพอใจในการให้บริการอุทยานแห่ง ชาติ สร้างความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัย และเป็นแหล่งดึงดูดและสร่างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี สามารถทำรายได้เข้าจังหวัดสตูลด้าน
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้ส อดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้ม าตรฐานเชื่อมโยง
ในภูมิภาคและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
พัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทางเข้าถึง แหล่ง ท่ องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด เป็น
2. ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวใน
การเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเทีย่ ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้อง
ดำเนินการจัดสร้างการคมนาคมที่สะดวกสบาย หรือมีการสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใน แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา
ถนน ระบบการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและ
ประทับใจ
แต่เนื่องจากในปัจจุบันถนนสายทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวมีความชำรุดเสื่อม
โทรมโดยน้ำได้กัดเซาะผิวจราจรทำให้หลุดร่อนและมีน้ำขัง อีกทั้งน้ำไหล
ซึม ลงสู่โครงสร้างถนนทำให้ชั้นโครงสร้างเสียหายเกิดการยุบตัว เป็นเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจร จึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาดูแลถนน
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม อีกทั้งส่งผลให้
ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย
-เพื่อ บำรุง รัก ษาดูแลถนนให้ ไ ด้ม าตรฐานและสามารถใช้เ ป็นเส้ น ทาง
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
คมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลอย่างสะดวกและปลอดภัย
-เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าน้ำตกธาราสวรรค์
หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ปริมาณ
งาน 1 แห่ง
5. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 9,500,000 บาท
โครงการ
รวม งบลงทุน
9,500,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
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หัวข้อ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 เส้นทาง
1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าน้ำตกธาราสวรรค์
6.1 กิจกรรมหลัก
หมู ่ ท ี ่ 5 ตำบลควนกาหลง จั ง หวั ด สตู ล ผิ ว จราจรกว้ า ง 6 เมตร
ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 9,500,000 บาท
งบประมาณ
งบประมาณ
9,500,000 บาท
รวม งบดำเนินงาน
บาท
งบลงทุน
9,500,000 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ผู้รับผิดชอบหลัก
เบอร์โทรศัพท์ 074-722295 เบอร์มือถือ 086 - 5441944
นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ ตำแหน่ง นายก อบต.ควนกาหลง
ผู้รับผิดชอบร่วม
เบอร์โทรศัพท์ 074-752457 เบอร์มือถือ ผู้ประสานงาน
นางสาวชัญญานุช อู่อินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 074-722295 เบอร์มือถือ 062-6626519
หน่วยดำเนินการหลัก แขวงทางหลวงชนบทสตูล
หน่วยดำเนินการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
7. หน่วยดำเนินงาน
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
8. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2565
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

งบประมาณ 9,500,000 บาท
จังหวัดสตูลมีปรับปรุงถนนธาราสวรรค์ 1 แห่ง
- นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- ทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินในจังหวัด
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ 1 : การเสริ ม สร้า งเศรษฐกิ จ และสร้ างมู ล ค่า เพิ ่ม จากอุท ยานธรณี โลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพือ่ ยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
เนื่องจากทางหลวงในเขตความรับผิดชอบ ของแขวงทางหลวงสตูล เป็น
เส้นทางสายหลักของจังหวัดสตูล ในปัจจุบันยังมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ครบ
ตลอดสาย ทำให้ ประชาชนผู้ใช้ทางและนักท่องเที่ยวไม่ได้รบั ความสะดวก
ในการใช้เส้นทางและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เป็นเส้นทางสายหลักของ
จังหวัดสตูล ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากทั้ง
กลางวันและกลางคืนตลอดสาย ซึ่งสายทางดังกล่าวยังมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่
ครบตลอดสาย ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยว
อาจก่อให้เกิดปัญหาอุบัตเิ หตุจราจร และปัญหาอาชญากรรมได้ การ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกเป็นองค์ประกอบสำคัญอีก
อย่างหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยว
1. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยว
2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่
- เสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว จำนวน 848 ต้น
- เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่
จำนวน 44 ต้น
- ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST จำนวน 24 ต้น
1. ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล
ระหว่าง กม.0+850 – กม.10+215 เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825
กม.
2. ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง
– นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ
ระยะทาง 8.890 กม.
3. ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน บ้านนา –
ละงู
ฉลุง ระหว่าง กม.74+950 – กม.125+440
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

6.2 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายละเอียด
จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 55,835,000 บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน
55,835,000 บาท
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิง่ คู่
- ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล
ระหว่าง กม.0+850 – กม.10+215 เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825 กม.
- ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง –
นาโต๊ะ ขุน ระหว่าง กม.0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทาง
8.890 กม.
งบประมาณ
21,315,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 21,315,000 บาท
ชื่อ นายธนัตถ์ รามแก้ว
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 – 772139
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว
- ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือ
ปากบารา ระหว่าง กม. 0+000 – กม.11+716
งบประมาณ
20,820,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 20,820,000 บาท
ชื่อ นายธนัตถ์ รามแก้ว
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 - 772139
ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST
- ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน บ้านนา –
ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.74+950 – กม. 125+440
งบประมาณ
13,700,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 13,700,000 บาท
ชื่อ นายธนัตถ์ รามแก้ว
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 – 772139
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หัวข้อ
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณ 55,835,000 บาท
1. ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล
ระหว่าง กม.0+850 – กม.10+215 เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825 กม.
2. ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง
– นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทาง
8.890 กม.
3. ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือ
ปากบารา ระหว่าง กม. 0+000 – กม.11+716
4. ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201,0202
ตอน บ้านนา – ละงู – ฉลุง ระหว่าง กม.74+950 – กม.125+440
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้
(Outcome)
ทาง
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจัง หวั ด ที่ 1 : การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากอุท ยานธรณีโ ลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง
ในภูมิภาคและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย
๒. ความสำคัญของโครงการ เป็นเส้นทางหลักสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น
หลักการและเหตุผล
ชุมชนบ้านเหนือคลอง,ถ้ำภูผาเพชร,ถ้ำเจ็ดคต,หาดราไว,หาดทุ่งสะโบ๊ะ,หาดทราย
ยาว,แหลมตันหยงโป,สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง และยังเป็นเส้นทางหลัก
สำหรั บ นั ก ท่ องเที ่ ยวในการเดิ นทางมาเพื ่ อพั ก ผ่อ น ได้ ร ั บ ความนิ ย มจาก
นัก ท่อ งเที่ยว ทำให้แต่ล ะปีม ีนัก ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน
ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น มีชุมชนจำนวนหลายหมู่บ้าน อีกทั้ งสถานศึกษา สถานที่
ราชการ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้เส้นทางนี้สัญจร ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์ม และเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณจราจรสูงและยัง
ขาดไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่
นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ ยวต่างถิ่นที่มาเยือน ไม่สามารถเที่ยวชมได้เต็มที่
เพราะจะต้องกลับก่อนมืด และประมาณจราจรช่วงค่ำก็เป็นอันตรายต่อราษฎรที่
อาศัยในพื้นที่
๓. วัตถุประสงค์ของ
1. ลดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
โครงการ
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้แก่จังหวัดสตูล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
1. กิจกรรมติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5025 แยก ทช.สต.3007 –
บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู,มะนัง จังหวัดสตูล
2. กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5008 แยก ทช.สต.3014 –
ถ้ำภูผาเพชร ตำบลทุ่งหว้า,ปาล์มพัฒนา อำเภอทุ่งหว้า,มะนัง จังหวัดสตูล
3.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.4040 บ้านหาดทรายยาว (กม.15+300)
4.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
5.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.3018 แยก ทล.416-บ้านท่าศิลา-บ้าน
ตันหยงละไน้ อำเภอทุ่งหว้า,ละงู จังหวัดสตูล , สายทาง สต.3037 แยก ทล.
416-บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
5. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ในการดำเนินโครงการ อำเภอละงู,อำเภอมะนัง,อำเภอทุ่งหว้า
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 84,800,024 บาท
รวม
งบลงทุน
84,800,024 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
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หัวข้อ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ

รายละเอียด
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5025 แยก ทช.สต.3007 – บ้านเหนือ
คลอง อำเภอละงู,มะนัง จังหวัดสตูล
งบประมาณ 24,885,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 24,885,000 บาท
ชื่อ นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 098-5964699
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.5008 แยก ทช.สต.3014 – ถ้ำภูผาเพชร
ตำบลทุง่ หว้า,ปาล์มพัฒนา อำเภอทุ่งหว้า,มะนัง จังหวัดสตูล
งบประมาณ 19,690,000 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 19,690,000 บาท
ชื่อ นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 098-5964699
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.4040 บ้านหาดทรายยาว (กม.15+300)
งบประมาณ
10,410,191 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
งบลงทุน
10,410,191 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724288 เบอร์มือถือ 098-5964699
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
งบประมาณ 9,814,833 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 9,814,833 บาท
ชื่อ นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
หน่วยดำเนินการ ....แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 098-5964699
ติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.3018 แยก ทล.416-บ้านท่าศิลา-บ้าน
ตันหยงละไน้ อำเภอทุ่งหว้า ,ละงู จังหวัดสตูล , สายทาง สต.3037 แยก ทล.
416-บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
งบประมาณ
20,000,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายละเอียด
งบลงทุน
20,000,000 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724288 เบอร์มือถือ 098-5964699

7. หน่วยดำเนินการ

แขวงทางหลวงชนบทสตูล

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565

9. งบประมาณ

งบประมาณ 84,800,024 บาท

10. ผลผลิต(Output)

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

1. นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ใน
ลักษณะของผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นผลลัพธ์ทสี่ ามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติ กส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง ในภูมิภาค
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงทางเท้ารองรับเส้นทาง เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว
๒. ความสำคัญของโครงการ เนื่องจากทางหลวงในเขตความรับผิดชอบ ของแขวงทางหลวงสตูลเป็นเส้นทาง
หลักการและเหตุผล
นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ชายหาด
ปากบารา ท่าเทียบเรือปากบาราเพื่อลงเรือเดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆ เช่น
เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง
ทางเท้าเดิมที่ชำรุดช่วงที่ติดกับชายหาดปากบารา
๓. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โครงการ
2. เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว
4. เพื่อเป็นการแก้ไขและลดปัญหาเรื่องการจราจร
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือปาก
บารา กม.8+600 – 10+280
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 50,000,000 บาท
รวม งบลงทุน
50,000,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
- ทางหลวงหมายเลข 4052
ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือปากบารา กม.8+600 – 10+280
งบประมาณ
50,000,000 บาท
งบลงทุน
50,000,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ชื่อ นายธนัตถ์ รามแก้ว
ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 - 772139
แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณ 50,000,000 บาท
- ทางหลวงหมายเลข 4052
ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือปาก บารา กม.8+600 – 10+280
ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ทาง
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง ในภูมิภาค
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยชุมชน
2. ความสำคัญของโครงการ เป็นเส้นทางหลักสำหรับนักท่องเทีย่ วในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
หลักการและเหตุผล
ชุมชน เช่น ท่าเรือท่านาว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล สวนสาธารณะ
เขาโต๊ ะ สนามกี ฬ าจั ง หวั ด สตู ล และยั ง เป็ น เส้ น ทางหลั ก สำหรับ
นั ก ท่ อ งเที ่ ย วในการเดิน ทางมาเพื่ อ พั ก ผ่ อ น ได้ ร ั บ ความนิ ยมจาก
นักท่องเที่ยว ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ในปริ ม าณที ่ เ พิ ่ ม มากขึ ้ น มี ช ุ ม ชนจำนวนหลายหมู ่ บ ้ า น อี ก ทั้ ง
สถานศึกษา สถานที่ราชการ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้เส้นทางนี้สัญจร
ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์ม และ
เส้นทางดัง กล่าวมีป ริม าณจราจรสูง และยังขาดไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อ
อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว
ทำให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่มาเยือน ไม่สามารถเที่ยวชมได้เต็มที่เพราะ
จะต้องกลับก่อนมืด และประมาณจราจรช่วงค่ำ ก็เป็นอันตรายต่อ
ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์ของ
1. ลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ แ ละอำนวยความปลอดภั ย แก่ ผ ู ้ ใช้ เ ส้ น ทางและ
โครงการ
นักท่องเที่ยว
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้แก่จังหวัดสตูล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
1.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สต.4040 บ้านหาดทรายยาว (กม.
15+300) ตำบลสาคร อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เส้นทาง
2.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหมู่บ้านเขาจีนและหมู่บ้านท่าจีน ตำบล
คลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 1 เส้นทาง
3.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเ วณศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล จำนวน 1 เส้นทาง
4.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล จำนวน 1 เส้นทาง
5. พื้นที่เป้าหมาย
อำเภอเมือง,อำเภอละงู จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลัก
จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 65,043,797 บาท
รวม งบลงทุน
65,043,797 บาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือท่านาว ตำบลสาคร อำเภอ
ละงู จังหวัดสตูล
งบประมาณ
12,433,850 บาท
งบลงทุน
12,433,850 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724288 เบอร์มอื ถือ 098-5964699
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบริเวณ
หมู่บ้านเขาจีนและหมู่บ้านท่าจีน ตำบลคลองขุด
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
งบประมาณ
46,811,000 บาท
งบลงทุน
46,811,000 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724288 เบอร์มอื ถือ 098-5964699
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
งบประมาณ
2,890,000 บาท
งบลงทุน
2,890,000 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724288 เบอร์มอื ถือ 098-5964699
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโรงเรียนสตูลวิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
งบประมาณ
2,908,947 บาท
งบลงทุน
2,908,947 บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724288 เบอร์มอื ถือ 098-5964699
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ.2565
งบประมาณ 65,043,797 บาท
ผลผลิต : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน
ผลลัพธ์ :
1. นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
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หัวข้อ

รายละเอียด
2. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับ
ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนิน
โครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ (Outcome) และเป็นผลลัพธ์ที่
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการแปรรูป และสร้างคุณค่าเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน
๒. ความสำคัญของ
ปลานวลจันทร์ทะเล เป็นปลาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ บศร
โครงการ หลักการและ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีกระแสรับสั่งให้กรมประมงโดย
เหตุผล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ทำการศึกษาขยายพันธุ์ปลา
นวลจันทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2508 การเพาะพันธุ์ป ลาประสบความสำเร็จ ในปี
พ.ศ. 2540 และเริ ่ ม ถ่า ยทอดความรู ้จ ั ดฝึก อบรมหลั ก สู ต รการเลี ้ยงปลา
นวลจันทร์ให้เกษตรกรเมื่อปี 2553 ปลานวลจันทร์ทะเลพบมากในธรรมชาติที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร และตราด ปลาชนิดนี้เป็นปลากินพืช
และเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม แต่จะเจริญเติบโตดีที่สุดที่ความเค็ม
25 ส่วนในพันส่วน
การนำปลานวลจั น ทร์ ท ะเลมาเลี ้ ย งในจั ง หวั ด สตู ล เป็ น การแพร่
ขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้กว้างขวางมากขึ้น และเพิ่มความหลากหลายของปลา
ให้กับผู้บริโภคที่นิยมรับประทานปลาทะเลเป็นอาหาร และสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ หรือการเลี้ยงในบ่อดินทดแทนการ
เลี ้ ย งกุ ้ง ทะเลที ่ไ ม่ป ระสบผลสำเร็ จ เนื ่ อ งจากปั ญ หาโรค early mortality
syndrome (EMS) โดยการเลี ้ ย งปลานวลจั น ทร์ จะนำลู ก ปลาขนาด 1.5
เซนติเมตร เลี้ยงในบ่อดินนาน 7-10 เดือน จนได้ปลาขนาดที่ตลาดต้องการคือ
7 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม การบริโภคปลานวลจันทร์ทะเล ซึ่งเป็นปลาที่มีก้างเยอะจึง
ได้ม ีก ารพัฒนาวิธีการถอดก้าง และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
เช่น ปลากระป๋อง, ลูกชิ้น, ปลานวลจันทร์ทะเลตากแห้งหรือแดดเดียว, ปลา
นวลจันทร์ทะเลต้มเค็ม หรือทำเป็นน้ำยารับประทานคลุกกับขนมจีน เป็นต้น
หรือจะขายสดทั้งตัวซึ่งนิยมขายให้กับห้องเย็นเพื่อส่งออกไปขายในต่างประเทศ
๓. วัตถุประสงค์ของ
๑. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในพื้นที่จงั หวัดสตูล
โครงการ
๒. เพื่อเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกในอาชีพการเลี้ยงปลาทะเลให้แก่เกษตรกร
4. ตัวชี้วัดและค่า
เกษตรกรได้รับความรู้ และเทคนิคในการเลี้ยงปลานวลจันทร์ ทะเล จำนวน 40
เป้าหมาย
ราย
5. พื้นที่เป้าหมาย
อำเภอชายทะเล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และ
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,030,000 บาท
โครงการ
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 1,030,000 บาท
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน

รายละเอียด
งบประมาณรวม 1,030,000 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 1,030,000 บาท
ชื่อ นายโสภณ อ่อนคง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 – 772201 เบอร์มอื ถือ 081 - 9904552
ชื่อ นางสาวศิริพร เดชทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 074 - 772201 เบอร์มือถือ 084 - 9928935
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2565

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
งบประมาณ 1,030,000 บาท
10. ผลผลิต(Output) เกษตรกรได้รับการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 40 ราย
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีความรู้และสนใจเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลเพิ่มมากขึ้น
(Outcome)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสูอ่ าเซียนที่เติบโตต่อเนือ่ ง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การแปรรูป และสร้างคุณค่าเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
1.ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วย DIGITAL MARKETING
การความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้
รัฐบาลยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เป็นแนวทาง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้
ทันกับ โลกในยุคปัจจุบ ัน ตั้ง แต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบน
พื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการ เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ให้ก ับ สินค้าและการบริก ารผ่านทางนวัตกรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ ส่งผลให้ พฤติกรรมผู้บริโภคไทย ก้าวเข้าสู่ “การตลาดออนไลน์”
มากขึ้น
สตูลเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการผลิตด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
ที่มีศักยภาพสูง สินค้าเกษตรเป็นฐานรายได้หลักให้แก่จังหวัด แต่ ก็มีระดับการ
แข่งขันสูงและลูกค้ามีอำนาจต่อรอง เนื่องจากผลผลิตเริ่มลดลงจากหลายปัจจัย
เช่น สภาพสัง คม สภาพสิ่ง แวดล้ อม สภาพภูม ิอากาศ ส่ง ผลต่อพืชผลทาง
การเกษตร เป็ น ต้ น ดั ง นั ้ น จึ ง ควรเน้ น การดำเนิ น การส่ ง เสริ ม ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกที่เน้นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบัน
สัง คมออนไลน์ม ีก ารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กลุ่ ม ลูก ค้ ามีแนวโน้ม ใช้ง านใน
ลักษณะตลาดออนไลน์มากขึ้น จึงทำให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์ เป็นไปได้อย่าง
กว้ า งขวาง รวดเร็ ว ขึ ้ น เป็ น โอกาสที ่ จ ะขยายตลาดไปยั ง ตลาดอาเซี ย น
และตลาดโลก แต่ปัญหาการตลาดออนไลน์ของเกษตรกร คือ ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะการทำตลาดออนไลน์ เทคนิคการนำเสนอ เช่น การถ่ายภาพสินค้า
การเขียนคำโฆษณาสินค้า การจัดทำรูปแบบกราฟฟิค การสร้างเรื่องราว หรือ
การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบโปรโมชั่น ที่เหมาะสม ตลอดจนยังมีอุปสรรคในการ
จั ด การด้า นการเงิน ผ่ า นรู ป แบบ ต่ า ง ๆ ทั ้ ง การชำระผ่ า นระบบออนไลน์
การจัดส่งสินค้าและการตอบคำถามลูกค้าทันทีตลอดเวลา
๓. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการทำการตลาด
โครงการ
ออนไลน์
2. เพื่อเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
3. เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร
4. เป้าหมายและตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า (ร้อยละ 10)
ความสำเร็จของโครงการ
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
6. กิจกรรมทีส่ ำคัญของ
โครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

7. หน่วยดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,311,820 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินการ 605,100 บาท
ฝึกอบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์” จำนวน 30 ชั่วโมง
งบประมาณ 605,100 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 605,100 บาท
ชื่อ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711958
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 605,100 บาท
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การตลาดออนไลน์ จำนวน 150 คน
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการทำการตลาดออนไลน์
2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้และมี
รายได้เพิ่มขึ้น
3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการแปรรูป และสร้างคุณค่าเพือ่ การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล
๒. ความสำคัญของ
จัง หวัดสตูล ประกอบด้วยอำเภอชายฝั่ง ทะเลจำนวน 4 อำเภอ ได้แก่
โครงการ หลักการและ
อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ชายฝั่งทะเลยาว
เหตุผล
144.8 กิโลเมตร มีเรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมเจ้าท่า จำนวน 2,557 ลำ และยังมีเรือขนาดเล็กที่เป็นเรือกลลำน้ำที่ ไม่
จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า จำนวนประมาณ 500 ลำ มีผู้ขึ้นทะเบียน
ทั้ง แบบใช้เ รือและไม่ใช้เ รือ โดยยื่นคำร้องกับ สำนัก งานประมงจัง หวัดสตูล
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จำนวน
4,258 ราย มีปริมาณการทำประมงพื้นบ้านสูง ทำให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำ
บริเวณชายฝั่งทะเลสูงตามไปด้วย ซึ่งบางครั้งทำให้ชุมชนประมงพื้นบ้านต้อง
ออกไปทำการประมงที่ห่างฝัง่ เนื่องจากสัตว์น้ำตามธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล
เริ่มมีปริมาณลดลง ด้วยเพราะมีชาวประมงเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรรมชาติทำให้มีต้นทุนการทำประมงสูงขึ้นและเกิดความไม่แน่นอนของปริมาณ
สัตว์น้ำ ซึ่งต้องคอยพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตว์น้ำทะเลโดยธรรมชาติแต่
เพียงอย่างเดียว
การสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน ด้วยการเลี้ยง
สัตว์น้ำแบบชุมชนมีส่วนร่ว มในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำประมง
ชายฝั่งทะเลหน้าชุมชนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถเพิ่มปริมาณ
สัตว์น้ำแบบชุมชนมีร่วนร่วม โดยสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำทะเล (ซั้งกอ)
ให้เป็นของส่วนรวมในชุมชน ได้ร่วมกันดูแลรักษาและบริหารจัดการ ซึ่งสามารถ
เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำทะเลในแหล่งน้ำ ยังประโยชน์ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน
ไม่ต้องออกไปทำการประมงห่างฝั่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
“ซั้งกอ” คือบ้านปลาจากทางมะพร้าว เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี
มาในอดีต เป็นเครื่องมือดึงดู ดสัตว์น้ำให้ม าอยู่ร วมกันจำนวนมาก เพื่อความ
สะดวกต่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน โดยนำซั้งกอไปวางในทะเล
บริเวณที่มีความลึกของน้ำทะเลเหมาะสม ซั้งกอจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเพาะฟัก
และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมถึงปลานานาชนิดและสัตว์น้ำทะเลอื่นๆ ได้มา
อาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น “ซั้งกอ” จึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับ
ชุมชนประมงพื้นบ้าน เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเล
การสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือของชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยการเลิกใช้
เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และทำลายทรัพยากรใต้ท้องทะเล
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หัวข้อ

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ประสานงาน

รายละเอียด
กุ้งทะเล เป็นสัตว์น้ำที่ได้รับความนิยมบริโภค เป็นที่ความต้องการของทั้ง
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันผลผลิตกุ้งทะเลจากธรรมชาติ
ลดน้อยลง ดังนั้นการผลิตลูกกุ้งทะเลเพื่อปล่อยบริเวณพื้นที่วางซั้งจะช่วยเพิ่ม
ปริม าณผลผลิตกุ้งทะเลในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามไปด้วย
1. เพื่อเพิ่มแหล่งทำการประมงโดยการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง
(ซั้ง)
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างกิจกรรมให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ดำเนินการ
3. เพื่อสร้างโอกาสในการทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่
และชาวประมง
4. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นแหล่งอาหารได้อย่างยั่งยืน
5. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่วางซั้ง
ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการทำการประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
1. ชายฝั่งทะเลอำเภอเมืองสตูล 2 แห่ง ซั้งกอ จำนวน 200 ต้น
2. ชายฝั่งทะเลอำเภอท่าแพ 2 แห่ง ซั้งกอ จำนวน 200 ต้น
3. ชายฝั่งทะเลอำเภอละงู 2 แห่ง ซั้งกอ จำนวน 200 ต้น
4. ชายฝั่งทะเลอำเภอทุ่งหว้า 2 แห่ง ซั้งกอ จำนวน 200 ต้น
จำนวน…2….กิจกรรม งบประมาณรวม……1,690,000……….บาท
รวม งบลงทุน………-……….บาท
งบดำเนินงาน……1,690,000………บาท
กิจกรรมจัดทำและวางซัง้ กอบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความลึกของน้ำไม่น้อยกว่า 7
เมตร
งบประมาณรวม…840,000………….บาท
รวม งบลงทุน………-………….บาท
งบดำเนินงาน………840,000…………บาท
ชื่อ…นายโสภณ…อ่อนคง………… ตำแหน่ง……ประมงจังหวัดสตูล……….……….
เบอร์โทรศัพท์……074-772201…เบอร์มือถือ…081-9904552………
ชื่อ…นางสาวศิริพร...เดชทองคำ.…ตำแหน่ง…นักวิชาการประมงปฏิบัติการ…
เบอร์โทรศัพท์…074-772201...เบอร์มือถือ…084-9928935……………
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
-

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
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หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
กิจกรรมผลิตพันธุ์กุ้งทะเล เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณที่วางซั้ง
งบประมาณรวม…850,000………….บาท
รวม งบลงทุน………-………….บาท
งบดำเนินงาน………850,000…………บาท
ชื่อ…นายโสภณ…อ่อนคง………… ตำแหน่ง……ประมงจังหวัดสตูล……….……….
เบอร์โทรศัพท์……074-772201…เบอร์มือถือ…081-9904552………
ชื่อ นายอดุลย์ แมเร๊าะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)
เบอร์โทรศัพท์……074 - 740136…เบอร์มือถือ…062 - 0561999 ….
ชื่อ…นางสาวศิริพร...เดชทองคำ.…ตำแหน่ง…นักวิชาการประมงปฏิบัติการ…
เบอร์โทรศัพท์…074-772201...เบอร์มือถือ…084-9928935……………
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 1,690,000 บาท
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจำนวน 8 ชุมชน สามารถจับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง ได้
มากขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถเพิ่มแหล่งทำการประมงให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ดำเนินการ
(Outcome)
2. สามารถสร้างกิจกรรมให้ชุมชนประมงท้องถิ่นดำเนินการได้
3. ลดช่องว่างในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวประมง
4. สร้างความตระหนัก รู้ถึง ความสำคัญ ของการอนุร ัก ษ์และบริห ารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นแหล่งอาหารได้อย่างยั่งยืน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการแปรรูป และการสร้างคุณค่าเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ-แพะเนื้อคุณภาพสูง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
จั ง หวั ด สตูล มี ส ภาพพื้ น ที ่ท ี ่เ หมาะสมสำหรั บ การเลี ้ ย งโคเนื ้ อ -แพะเนื้อ
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ฯ
เป็นอาชีพหลัก ประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้ม ีร ายได้ท ี่ไม่
แน่นอน จึงได้หันมาประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงโคเนื้อ -แพะเนื้อ เป็นอาชีพ
เสริมเพิ่มมากขึ้น และในปัจจุบันเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ -แพะเนื้อส่วนหนึ่ง มี
ความต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับการเลี้ยงไปสู่ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ -แพะ
เนื้อคุณภาพสูง (โคขุน-แพะขุน) เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการและนิยม
บริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย ที่ได้มาจากเนื้อโคขุน เนื้อแพะขุน
เช่น สเต็กเนื้อ , บาร์บิคิว แฮมเบอร์เกอร์ , เนื้อย่าง , เนื้อแดดเดียว , เนื้อสวรรค์
, เนื้อทุบ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางภาครัฐต้องให้การส่งเสริมและ
สนับสนุน องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อแพะเนื้อคุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร เพื่อพั ฒนาและยกระดับการผลิตเนื้อโคขุนเนื้อแพะขุนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล , ด้านการแปรรูปและการทำ
ผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพ
และมีความต้องการที่จะนำผลผลิตเนื้อโคขุน -เนื้อแพะขุน มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อให้ได้ผลิตภั ณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการและเป็ นที่
ยอมรับของผู้บริโภค
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพื้นฐานของการ
พัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
3. แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
4. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีอุทยานธรณีโลก
สตูล พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ประมง กับบริการท่องเที่ยว พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ประมง
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3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้อ
คุณภาพสูง (โคขุน-แพะขุน) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน-แพะขุน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจการผลิตโคขุน-แพะขุน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์
จากเนื้อโค-เนื้อแพะ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ ผู้ประกอบการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าปศุสัตว์
5. เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ และ
ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางให้อาหาร

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้อคุณภาพสูง เชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตโคขุน-แพะขุน
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน-แพะขุน
4) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะ ด้านการแปรรูป
และ
ทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะเพิ่มขึ้น
5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะ
6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้ -แพะเนื้อ และ
ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เนื้อโค-เนื้อแพะ
2. ค่าเป้าหมายจากการดำเนินโครงการ
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน-แพะขุน จำนวน 160 ราย
ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
(เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จำนวน 80 ราย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะขุน จำนวน 80 ราย)
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ และผู้ประกอบการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์เนื้อโค-เนื้อแพะ จำนวน 140 ราย
ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
(อำเภอละ 20 คน)

5. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง
อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
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6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 586,800 บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 586,800 บาท

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง
งบประมาณ
130,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 130,800 บาท
ชื่อ นายสุมนชาติ แสงปัญญา ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081-7398752
ชื่อ นายจักพงษ์ ขานโบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ฯ
หน่วยดำเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 093-7181724
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดแพะเนื้อคุณภาพสูง
งบประมาณ
136,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 136,800 บาท
ชื่อ นายสุมนชาติ แสงปัญญา ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081-7398752
ชื่อ นายจักพงษ์ ขานโบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ฯ
หน่วยดำเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 093-7181724
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์
จากเนื้อโค-เนื้อแพะ
งบประมาณ
319,200 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 319,200 บาท
ชื่อ นายสุมนชาติ แสงปัญญา
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081-7398752
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
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7. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปศุสัตว์จงั หวัดสตูล

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. งบประมาณ

งบประมาณ 586,800 บาท

10. ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน-แพะขุน ได้รับความรู้และเทคโนโลยีในด้านการผลิต
และด้านการตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้อคุณภาพสูง เชิงธุรกิจ
2. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน-แพะขุน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ในด้านการผลิตและด้านการตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้อคุณภาพสูง เชิงธุรกิจ
3. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ และผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
โคเนื้อ-แพะเนื้อ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแปรรูป
และทำผลิตภัณฑ์จากเนือ้ โค-เนื้อแพะ
4. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ และผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
โคเนื้อ-แพะเนื้อ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน-แพะขุน สามารถนำความรู้ไปพัฒนา และสร้างมูลค่า
ให้กับผลผลิตเนื้อโคขุน-เนื้อแพะขุนที่มีคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการ
ของตลาด
2. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคขุน-แพะขุน
3. จังหวัดสตูลเป็นแหล่งผลิตเนื้อโคขุน-เนื้อแพะขุน ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
4. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนือ้ และผูป้ ระกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
โคเนื้อ-แพะเนื้อ สามารถนำความรู้ไปพัฒนา และสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
5. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะ
6. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะ ของจังหวัดสตูล เป็นสินค้าอัตลักษณ์
ที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการบริโภคเมื่อมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
7. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ และผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
โคเนื้อ-แพะเนื้อ มีอาชีพและรายได้ทมี่ ั่นคง
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๖ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการแปรรูป และสร้างคุณค่าเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับผู้มี
รายได้น้อยจังหวัด
๒. ความสำคัญของ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเกษตรกรมีอาชีพหลักอยู่
โครงการ หลักการและ แล้ ว จึ ง เป็ นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรื อ ระบบเกษตรผสมผสาน
เหตุผล
เกิดเกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรมการเกษตรต่างๆ อย่างเช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใน
สวนยางพารา ซึ่งไก่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อยางพารา พื้นที่ว่างระหว่างแถวและ
ต้น เป็นที่อยู่ของไก่ มีล่มเงาด้วย ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารกินบนพื้นดินเป็นการพรวน
ดิน จับกินแมลงศัตรูพืช มูลของไก่ก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นยางพารา ซึ่งสวนยางพารา
ได้รับจากไก่ ไก่ได้ประโยชน์จากสาวนยางพารา นอกจากนี้ไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ
สามารถเปลี่ยนเศษอาหารจากครัวเรือน/งานเลี้ยง/งานบุญ/งานศพ/ร้านอาหาร
เป็นต้น ให้เป็นเนื้อ/ไข่ได้ ซึ่งเป็นการนำของที่ไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นำกลับมาใช้ประโยชน์และเกิดคุณค่าต่อสังคม อีกทั้งเป็น
การลดต้นทุนการผลิต
เนื่องจากสภาวะราคายางพาราตกต่ำมาหลายปีติดต่อกัน เกษตรกรที่ทำ
สวนยางพาราได้รับความเดือดร้อน และพร้อมที่จะปรับตัวทำอาชีพเสริมเพื่อเพิม่
รายได้ให้กับครัวเรือน เกษตรกรที่จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ รายได้ของครัวเรือน
น้อยกว่า 12,000 บาทต่อเดือน มีบริเวณบ้านกว้างพอที่จะสร้างคอกไก่ หรือ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศได้ หรือมีบ้านอยู่ใกล้/ติดกับสวนยางพารา หรือมีที่
พักอยู่ในสวนยางพารา (สามารถเลี้ยงไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศในสวนยางพารา)
๓. วัตถุประสงค์ของ
1) เพื่อปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศของเกษตรกร ให้ได้ผลผลิตที่ดีมี
โครงการ
คุณภาพ มาตรฐาน ตามความต้องของตลาด หรือผู้บริโภค
2) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรให้
แพร่หลาย จักได้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค
๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพเสริม เลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ
ของโครงการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒) ผู้บริโภคได้ไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้าง
อยู่ในเนื้อ ชุมชนมีแหล่งอาหารโปรตีนทีม่ ีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๓) ควบคุมปริมาณการผลิตให้คงที่และแน่นนอนเป็นไปตามที่กำหนด
หรืออาจจะเพิม่ ขึ้นในช่วงเทศกาล ซึ่งปริมาณความต้องการไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น
และราคาสูงขึ้น
๔) ฝึกให้เกษตรกรทำงานเป็นกลุ่ม หรือบริหารกลุ่มในการกำหนดการผลิตและ
การตลาด ไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
7. หน่วยงาน
ดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต
(Output)
11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
๕) ลดการนำเข้าวัตถุดิบอาหารจากภายนอก ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตาม
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จำนวน 4 กิจกรรม
งบดำเนินงาน จำนวน 233,200 บาท
งบลงทุน จำนวน - บาท
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ
งบดำเนินงาน 102,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล โทรศัพท์มือถือ ๐๘9 7357115
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารสัตว์
งบดำเนินงาน 42,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล โทรศัพท์มือถือ ๐๘9 7357115
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการฟักไข่
งบดำเนินงาน 58,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล โทรศัพท์มือถือ ๐๘9 7357115
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเชือดและจำหน่ายไก่
งบดำเนินงาน 28,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล โทรศัพท์มือถือ ๐๘9 7357115
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 233,200 บ
๑) ประชาชน/เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๒๐ คน
1) กลุ่มขายไก่สดในตลาดท้องถิ่นอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๕ วัน จำนวน ๒ กลุ่ม
2) กลุ่มผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบท้องถิ่น จำนวน ๒ กลุ่ม
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐาน
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
ตลาดสินค้าเกษตรเพือ่ ยกระดับรายได้เกษตรกรจังหวัดสตูล
ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จัดตัง้ ขึ้นตามนโยบายของกระทรวง
2. ความสำคัญของโครงการ เกษตรและสหกรณ์ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มี
หลักการและเหตุผล
คุณภาพ ปลอดภัย ยกระดับสู่ความเป็นตลาดสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม โดยเกษตรกร
เป็นผู้จำหน่ายผลผลิตเอง รวมกลุ่มบริหารจัดการตลาดเอง โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นทีป่ รึกษา
ตลาดเกษตรกรจัง หวัดสตูล ได้จ ัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุล าคม 2557
จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตลาดทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ บริเวณลานจอดรถหน้า
ศาลากลางจัง หวัดสตูล ตั้ง แต่เ วลา 10.00 – 14.00 น. โดยปัจ จุบ ั น มี
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 30 ร้าน
มี ย อดจำหน่ า ยประมาณเดื อ นละ 100,000 – 150,000 บาท ตลาด
เกษตรกรจังหวัดสตูลถือเป็นแหล่งพบปะกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อ
สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกร ซึ่ง
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด ลดการสูญเสียผลผลิต โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยที่ผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วย
ตนเอง ต้องขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางที่มีความสัมพันธ์ไม่แน่นอนกับ
เกษตรกรผู้ผ ลิต ความเสี่ยงก็จ ะเกิด ขึ ้น กับ เกษตรกร ดัง นั้น การมีตลาด
เกษตรกรให้กับเกษตรกรรายย่อยจึงเป็นส่วนช่วยให้เกษตรกรไม่ประสบภาวะ
ขาดทุนได้ทางหนึ่ง เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเป็น
ของตนเอง และเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ไม่ต้องรวบรวมผลผลิตซึง่
มีจำนวนน้อยไปหาตลาดที่มีระยะทางไกลจากแหล่งผลิต ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น
ปัจจุบันพบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการตลาดเกษตรกรชำรุดเสียหาย
และขณะนี้ได้มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้ามาจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงทำให้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอในการดำเนินตลาดเกษตรกร เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรผู้จำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรในตลาดเกษตรกรจึงเห็นควรจัดหา
และปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในตลาดเกษตรกรให้มีความพร้อมและเพียงพอยิ่ง ขึ้น
เพื่อให้เป็นตลาดเกษตรกรทีม่ ีความพร้อมและมีศักยภาพในการจำหน่ายผลผลิต
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และควรมีการจัดประชาสัมพันธ์ตลาดเกตรกรให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้มีแหล่งพบปะ ระหว่างผู้ผลิต
สินค้าเกษตรตัวจริงกับผู้บริโภคโดยตรง และรู้จักแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรกร
คุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นกันเอง จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกาย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. เป้าหมาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
ประชาชนในจัง หวั ดสตูล ดีขึ้น เพราะได้บ ริโ ภคอาหารปลอดภัยจากตลาด
เกษตรกรจังหวัดสตูล
1. เพื่อเพิม่ ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกร ให้เกษตรกรตัวจริง ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า
เกษตร
3. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จกั แก่
ประชาชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงให้มากขึ้น
1. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร
2. จัดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตร จำนวน 1 ครั้ง
3. ตลาดเกษตรกรได้รบั การปรับปรุงพัฒนา จำนวน 1 แห่ง
ตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูล/พื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
กิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 800,750 บาท
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด เช่น
การตลาดออนไลน์ ฯลฯ
1.1 ฝึกอบรมเพิม่ ทักษะด้านการบริหารจัดการกลุม่ และการตลาด จำนวน
1 ครั้ง 2 วัน
1.2 ศึกษาดูงานเรื่องการตลาด จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน
งบประมาณ 169,550 บาท
2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาตลาดเกษตรกร “Green Market”
งบประมาณ 331,200 บาท
3. จัดงานประชาสัมพันธ์ “ตลาดเกษตรกร” ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร
และผลลิตทางการเกษตรทีส่ ำคัญของจังหวัดสตูล
งบประมาณ 300,000 บาท
1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
รวม 3 กิจกรรม งบประมาณ 800,750 บาท
1. เกษตรกรผูผ้ ลิตได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุม่ และ
การตลาด จำนวน 50 คน/ร้าน
2. ตลาดเกษตรกรได้รบั การพัฒนา อย่างน้อย 1 แห่ง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

406

หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
3. เกษตรกรอย่างน้อย 1 กลุ่ม (อย่างน้อย 30 ร้าน/ราย) มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดของกลุ่ม สามารถลดรายจ่ายของกลุม่ /
เกษตรกรได้ (ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์)
3. ตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
1. เกษตรกรมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม่ และการตลาดเพิม่ มากขึ้น
2. ตลาดเกษตรกรได้รบั การประชาสัมพันธ์ ว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยทีส่ ามารถสอบข้อมูลย้อนกลับได้ ประชาชนมีความมัน่ ใจในสินค้าเกษตร
ที่จำหน่ายภายในตลาด ตลาดเกษตรกรเป็นทีร่ ู้จกั และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไปมากขึ้น
3. ตลาดเกษตรกรได้รบั การพัฒนาให้เป็นตลาดน่ามอง น่าซื้อมากขึ้น อันจะนำมา
ซึ่งรายได้ที่เพิม่ ขึ้นของเกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าปลอดภัย
4. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะได้
บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. มีแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ระหว่างเกษตรกรซึ่งเป็นผูผ้ ลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยกับผูบ้ ริโภคโดยตรง
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐาน
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
ตลาดสินค้าเกษตรเพือ่ ยกระดับรายได้เกษตรกรจังหวัดสตูล
ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จัดตัง้ ขึ้นตามนโยบายของกระทรวง
2. ความสำคัญของโครงการ เกษตรและสหกรณ์ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มี
หลักการและเหตุผล
คุณภาพ ปลอดภัย ยกระดับสู่ความเป็นตลาดสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม โดยเกษตรกร
เป็นผู้จำหน่ายผลผลิตเอง รวมกลุ่มบริหารจัดการตลาดเอง โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นทีป่ รึกษา
ตลาดเกษตรกรจัง หวัดสตูล ได้จ ัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุล าคม 2557
จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตลาดทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ บริเวณลานจอดรถหน้า
ศาลากลางจัง หวัดสตูล ตั้ง แต่เ วลา 10.00 – 14.00 น. โดยปัจ จุบ ั น มี
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 30 ร้าน
มี ย อดจำหน่ า ยประมาณเดื อ นละ 100,000 – 150,000 บาท ตลาด
เกษตรกรจังหวัดสตูลถือเป็นแหล่งพบปะกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อ
สินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกร
ซึ ่ ง เป็ น การเพิ ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรในจั ง หวั ด ลดการสู ญ เสี ยผลผลิต
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ผลผลิตต่อรายไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาด
ได้ด้วยตนเอง ต้องขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางที่มีความสัมพันธ์ไม่แน่นอน
กับ เกษตรกรผู้ผลิต ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร ดัง นั้น การมีตลาด
เกษตรกรให้กับเกษตรกรรายย่อยจึงเป็ นส่วนช่วยให้เกษตรกรไม่ประสบภาวะ
ขาดทุนได้ทางหนึ่ง เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเป็น
ของตนเอง และเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ไม่ต้องรวบรวมผลผลิตซึง่
มีจำนวนน้อยไปหาตลาดที่มีระยะทางไกลจากแหล่งผลิต ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น
ปัจจุบันพบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการตลาดเกษตรกรชำรุดเสียหาย
และขณะนี้ได้มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้ามาจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงทำให้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอในการดำเนินตลาดเกษตรกร เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรผู้จำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรในตลาดเกษตรกรจึงเห็นควรจัดหา
และปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในตลาดเกษตรกรให้มีความพร้อมและเพียงพอยิ่ง ขึ้น
เพื่อให้เป็นตลาดเกษตรกรทีม่ ีความพร้อมและมีศักยภาพในการจำหน่ายผลผลิต
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และควรมีการจัดประชาสัมพันธ์ตลาดเกตรกรให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้มีแหล่งพบปะ ระหว่างผู้ผลิต
สินค้าเกษตรตัวจริงกับผู้บริโภคโดยตรง และรู้จักแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรกร
คุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นกันเอง จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกาย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. เป้าหมาย
5. พื้นที่ดำเนินการ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ

รายละเอียด
ประชาชนในจัง หวั ดสตูล ดีขึ้น เพราะได้บ ริโ ภคอาหารปลอดภัยจากตลาด
เกษตรกรจังหวัดสตูล
1. เพื่อเพิม่ ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกร ให้เกษตรกรตัวจริง ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า
เกษตร
3. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จกั แก่
ประชาชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงให้มากขึ้น
1. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร
2. จัดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตร จำนวน 1 ครั้ง
3. ตลาดเกษตรกรได้รบั การปรับปรุงพัฒนา จำนวน 1 แห่ง
ตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูล/พื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
กิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 800,750 บาท
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด เช่น
การตลาดออนไลน์ ฯลฯ
1.1 ฝึกอบรมเพิม่ ทักษะด้านการบริหารจัดการกลุม่ และการตลาด จำนวน
1 ครั้ง 2 วัน
1.2 ศึกษาดูงานเรื่องการตลาด จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน
งบประมาณ 169,550 บาท

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาตลาดเกษตรกร “Green Market”
งบประมาณ 331,200 บาท

6.1 กิจกรรมหลักที่ 3

3. จัดงานประชาสัมพันธ์ “ตลาดเกษตรกร” ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร
และผลลิตทางการเกษตรทีส่ ำคัญของจังหวัดสตูล
งบประมาณ 300,000 บาท

งบประมาณ
7. หน่วยงานดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
รวม 3 กิจกรรม งบประมาณ 800,750 บาท
1. เกษตรกรผูผ้ ลิตได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุม่ และ
การตลาด จำนวน 50 คน/ร้าน
2. ตลาดเกษตรกรได้รบั การพัฒนา อย่างน้อย 1 แห่ง
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หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
3. เกษตรกรอย่างน้อย 1 กลุ่ม (อย่างน้อย 30 ร้าน/ราย) มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดของกลุ่ม สามารถลดรายจ่ายของกลุม่ /
เกษตรกรได้ (ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์)
4. ตลาดเกษตรกรและสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
1. เกษตรกรมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม่ และการตลาดเพิม่ มากขึ้น
2. ตลาดเกษตรกรได้รบั การประชาสัมพันธ์ ว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยทีส่ ามารถสอบข้อมูลย้อนกลับได้ ประชาชนมีความมัน่ ใจในสินค้าเกษตร
ที่จำหน่ายภายในตลาด ตลาดเกษตรกรเป็นทีร่ ู้จกั และสามารถให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไปมากขึ้น
3. ตลาดเกษตรกรได้รบั การพัฒนาให้เป็นตลาดน่ามอง น่าซื้อมากขึ้น อันจะนำมา
ซึ่งรายได้ที่เพิม่ ขึ้นของเกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าปลอดภัย
4. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะได้
บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. มีแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ระหว่างเกษตรกรซึ่งเป็นผูผ้ ลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยกับผูบ้ ริโภคโดยตรง
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
มุ่ง เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒ นาภาคการเกษตรเพิ่ม
เสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมการเกษตรราย
ย่อ ยให้ป รับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพรูปแบบการพัฒนาประเทศ ตั้งเป้าหมายการปฏิรูป
การเกษตรจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี ในลัก ษณะเป็ นเกษตรแบบผู้ป ระกอบการ จัง หวัดสตูล มี
เป้าหมายการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาจัง หวัดสตูล 5 ปี พ.ศ.2561-2565)
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุข
ยั่งยืน ประตู่สู่อาเซียน ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูล ค่าเพิ่ ม จากอุท ยานธรณีโ ลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตรแบะการค้าสู่
อาเซียนที่เ ติบ โตอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไก
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานรากการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวโน้มการหดตัว
ของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทย ทั้งภาคการผลิต
ภาคการบริการ และการส่งออก ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เหลือเพียงการ
ใช้ท รัพ ยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุง
เศรษฐกิจ แนวโน้มความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาการ
ส่ ง ออก และการท่ องเที่ ยวของนัก ท่อ งเที ่ย วต่ างประเทศในการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิ จ มาสู ่ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ โดย
ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็ ง ของ
ประเทศจากภายใน และช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบจาก
วิ ก ฤตที ่ อ าจเกิด ขึ ้น ในอนาคต การส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรหั น มาปรั บ เปลี่ยน
พฤติก รรมการทำการเกษตร ลดพื้นที่ท ำการเกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต
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หัวข้อ

รายละเอียด

2. ความสำคัญของโครงการ ตระหนักในคุณค่ารากฐานดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดความสุขโดยไม่จำเป็นต้อง
หลักการและเหตุผล (ต่อ) แก่งแย่ง เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ เพื่อนร่วมสังคมและต่อธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์
การพัฒนาจังหวัดและประเทศเพื่อให้มคี วามเจริญก้าวหน้าบนรากฐานของ
ความพอดีและพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) อำเภอละงู
จัง หวัดสตูล ได้เ ล็ง เห็นความสำคัญ จึง ได้จ ัดทำโครงการศูนย์เ รี ย นรู้
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอละงู
ได้ศึก ษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ที่เ น้นหลักการปลูกพืช
ปลอดภัยและการเกษตรอื่นๆที่เหมาะสม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อ พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน
พัฒนาทักษะอาชีพของตนเอง เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1. ศูนย์บ ริก ารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลร้อยละ
100 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการและการ
ดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ฯ
2. คณะกรรมการ ศบกต. และเกษตรกรผู้นำร้อยละ 80 นำความรู้จาก
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ้ า นการทำการเกษตรแบบผสมผสานไป
ประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตนเอง
3. เกษตรกรที่เข้ารับการเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานร้อยละ
70 นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง
ค่าเป้าหมาย จุดเรียนรู้ของ ศบกต. จำนวน 4 จุด เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้
อย่างน้อย 1,170 ราย
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 6,000 บาทต่อปี โดยเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้จาก
จุดเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของ ศบกต. มีท ัก ษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปปฏิบ ัติทำให้เกิด
รายได้ให้กับตัวเองอย่างน้อยปีละ 6,000 บาท โดยใช้ฐานการคิด รายได้
จากการจำหน่ายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค 25 บาท/วัน เดือนละ 20
วัน จำนวน 12 เดือน

5. พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอละงู จังหวัดสตูล
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6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,400,000 บาท ได้แก่
1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้คณะกรรมการ ศบกต. และเกษตรกรผู้นำ
จำนวน 120 ราย (4 ตำบล) งบประมาณ 24,000 บาท
2. จัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 จุด งบประมาณ 1,376,000 บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,400,000 บาท

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

ถ่ายทอดความรู้คณะกรรมการ ศบกต. และเกษตรกรผู้นำ จำนวน 120
ราย
งบประมาณ 24,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 24,000 บาท
ชื่อ นายวิฑูร อินทมณี
ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711106

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก

6.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

จัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 4 จุด
งบประมาณ 1,376,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,376,000 บาท
ชื่อ นายวิฑูร อินทมณี
ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711106

7. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. งบประมาณ

งบประมาณ 1,400,000 บาท

10. ผลผลิต (Output)

1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน 4
ศูนย์ ได้รับการพัฒนาให้พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรแบบ
ผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
2. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลและเกษตรกรผู้นำ จำนวน 120 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เพื่อเป็นวิทยากรด้านการเกษตรแบบผสมผสาน
3. เกษตรกรจำนวน 1,500 ราย ได้รับโอกาสในการเรียนรูก้ ารทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน
เชิงปริมาณ
1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน 4
ศูนย์ ของอำเภอละงู มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตร
แบบผสมผสาน
2. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลและเกษตรกรผู้นำ จำนวน 120 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการ
ทำการเกษตรแบบผสมผสานและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้
3. เกษตรกรจำนวน 1,050 ราย นำแนวทางการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสานไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของตนเอง
เชิงคุณภาพ
1. เพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน และชุมชน
2. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและครัวเรือน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ 1 : การเสริ ม สร้า งเศรษฐกิ จ และสร้ า งมู ล ค่ าเพิ ่ ม จากอุ ท ยานธรณีโ ลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐาน
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
๒. ความสำคัญของโครงการ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ประเด็นการเกษตร (พ.ศ. 2561 - 2580)
หลักการและเหตุผล
ให้ ค วามสำคั ญ กับ ความปลอดภั ยของอาหาร เพื ่ อ สร้ า งความเชื ่อ มั ่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย โดยส่ง เสริม และสนับสนุนให้ส ามารถผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิต
และผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่
เหมาะสม
จังหวัดสตูล เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัยให้แก่เยาวชน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานการเกษตรปลอดภัย เป็น แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน สร้างนิสัยให้เยาวชนรู้จ ัก ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรและ
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต
๓. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะ
โครงการ
พื้นฐานการเกษตรปลอดภัย ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง โครงการเกษตรเพื ่ออาหารกลางวัน , โครงการอนุร ัก ษ์
พันธุกรรมพืชฯ เป็นต้น
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 7 แห่ง
2. ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะพื ้ น ฐานการเกษตรปลอดภั ย
และสามารถนำไปปฏิบัติได้ จำนวน 280 คน
5. พื้นที่เป้าหมาย
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 7 โรงเรียน
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,041,105 บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,041,105 บาท
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หัวข้อ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
งบประมาณ 977,625 บาท
งบดำเนินงาน 977,625 บาท
ชื่อ นายวิฑูร อินทมณี ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711106
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
อำนวยการและติดตามประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 63,480 บาท
งบดำเนินงาน 63,480 บาท
ชื่อ นางปิยรัตน์ ลัภกิตโร ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-723112-3
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณ 1,041,105 บาท
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 7 แห่ง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตร และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้ จำนวน 280 คน
3. มีวัตถุดิบอาหารปลอดภัยเข้าสู่อาหารกลางวันในโรงเรียน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีประสบการณ์และทักษะในการทำการเกษตร เกิดความ
(Outcome)
รักและตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ดี มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความ
รับ ผิดชอบต่อหน้าที่เป็นการส่ง เสริม ความรัก ความสามัคคีในโรงเรียน รู้จัก
เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เป็นแหล่ง ผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนที่เ ป็นมิตรกับ สิ่ง แวดล้อม ได้
มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีภูมิคุ้มกันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติต่อไป
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 11 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสูก่ ารสร้าง
เป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รจู้ ัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิม่ ขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs
รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก
๒. ความสำคัญของโครงการ
จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
หลักการและเหตุผล
และในระดับต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs :
Small and Medium Enterprise) ประกอบกับอุทยานธรณีสตูล ได้รับ
การประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโก ในปี พ.ศ.2561 ทำให้
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
มากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
ปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ในพื้นที่จังหวัด
สตูล ยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสตูล โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุทยานธรณี
โลกสตูล
จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเ วศ
อื่นๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้กับชุมชน ทำให้ผู้ประกอบการใน
ชุมชนเกิดความรักและและช่วยดูแลรักษาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อุทยานธรณีโลกสตูลให้อยู่ได้อ ย่าง
ยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
โครงการ
ชุมชน และ SMEs รองรับการท่องเที่ยวชุมชนและอุทยานธรณีโ ลก
สตูล
2. เพื ่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภ ั ณ ฑ์
ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ชุม ชน และ SMEs ให้ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของตลาด
4. ตัวชี้วัและค่าเป้าหมาย
4.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการ
จัดการ (มจก.) จำนวน 10๐ ราย
4.2 ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ต้นแบบ จำนวน 20 ราย หรือ 4 Cluster
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หัวข้อ

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๒๐ รูปแบบ
4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๒๐ รูปแบบ
4.5 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง
7 อำเภอในจังหวัดสตูล ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล
จำนวน ๔ กิจกรรม
งบประมาณรวม
887,71๐ บาท
รวม งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 887,71๐ บาท
จำนวน ๔ กิจกรรม
งบประมาณรวม
887,71๐ บาท
รวม งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 887,71๐ บาท
การเพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
งบประมาณ
82,55๐ บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน
82,55๐ บาท
ชื่อ : นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ : ๐๖ ๑๔๑๓
๔๓๕๔
ชื่อ : นายพุฒิธร ตุกเตียน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : 08 3568 3378
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยดำเนินการร่วม
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
งบประมาณ
652,0๐๐ บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน
652,0๐๐ บาท
ชื่อ : นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ : ๐๖ ๑๔๑๓
๔๓๕๔
ชื่อ : นายพุฒิธร ตุกเตียน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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หัวข้อ
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : 08 3568 3378
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หน่วยดำเนินการร่วม

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
งบประมาณ
50,0๐๐ บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน
50,0๐๐ บาท
ชื่อ : นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ : ๐๖ ๑๔๑๓
๔๓๕๔
ชื่อ : นายพุฒิธร ตุกเตียน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : 08 3568 3378
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การส่งเสริมการตลาด
งบประมาณ
103,160 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน
103,160 บาท
ชื่อ : นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๒๑๗๑ ต่อ ๑๒ เบอร์มือถือ : ๐๖ ๑๔๑๓
๔๓๕๔
ชื่อ : นายพุฒิธร ตุกเตียน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์มือถือ : 08 3568 3378
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7. หน่วยดำเนินการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ

รายละเอียด

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565

9. งบประมาณ

งบประมาณ 887,71๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
บาทถ้วน)
10.1 ผู้ประกอบการในพื้นที่อุทยานธรณีโลก ได้รับองค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานการจัดการและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
10.2 เกิดการเชื่อมโยงผูป้ ระกอบการต้นน้ำและกลางน้ำ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก
สตูล
11.1 ชุมชนการท่องเที่ยวได้รบั การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตาม
นโยบาย ภายใต้การดำเนินงานที่ตอ่ เนื่องและยัง่ ยืนของอุทยานธรณีโลก
สตูลและผลิตภัณฑ์ชุมชน
11.2 ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐหนุนเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนในมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ได้ตาม
ความต้องการและอยู่ภายใต้บริบททรัพยากรพื้นฐานในชุมชน

10. ผลผลิต(Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้าง
เป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รจู้ ัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
พัฒนาผูผ้ ลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่มาตรฐานสากลและส่งเสริม
การตลาด
๒. ความสำคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ด้านการ
หลักการและเหตุผล
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดี
ขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลปัจจุบนั มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มงุ่ เน้นสร้าง
รายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับ ภาครัฐเพื่อให้บ รรลุ
วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ
หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เ ริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ
จังหวัดสตูล มีแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด
สร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy)
โดยการขายสินค้า OTOP โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทัง้ มี
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนทีม่ ีเสน่ห์ดงึ ดูดและมีคุณค่า
เพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรม
ของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กบั คนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน (Strength with in) และเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้ความรู้แก่ผผู้ ลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านมาตรฐานผลิตที่เป็น
สากลและเพื่อการส่งออก
๒. เพื่อให้ความรู้ด้านช่องทางการตลาดแก่ผผู้ ลิตผู้ประกอบการ OTOP
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๓. เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP
และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
6.2 กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินงาน
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 20 กลุ่ม และเป้าหมายการจัดแสดง
และจำหน่ายสินค้า OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 50 บูท
เป้าหมายผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP จังหวัดสตูล
พัฒนาผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP สู่มาตรฐานสากลและส่งเสริม
การตลาด งบประมาณ
ฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล
งบประมาณ 77,305 บาท
งบดำเนินงาน 77,305 บาท
งบลงทุน - บาท
ชื่อ นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 084-8740611
ชื่อ นายเจนวิทย์ นาคแท้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 091-8229268
ชื่อ นายณรงค์ คงแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ..098-9146451
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP
และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสตูล (Satun Festival)
งบประมาณ 4,5๐๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน 4,5๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน - บาท
ชื่อ นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 084-8740611
ชื่อ นายเจนวิทย์ นาคแท้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 091-8229268
ชื่อ นายณรงค์ คงแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ..098-9146451
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
1 ปี ปีงบประมาณพ.ศ.2565 เริ่มต้น ตุลาคม 256๔
สิ้นสุด กันยายน 256๕
งบประมาณ 4,577,305 บาท
๑. กลุ่มผู้ผลิตผูป้ ระกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ การผลิตมาตรฐานสากล
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หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
๒. จัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กบั ผู้ประกอบการ OTOP และ
ชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสตูล (Satun Festival) จำนวน 3 ครั้ง
๑. ผู้ผลิตผูป้ ระกอบการ OTOP มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ระดับสากล มี
ศักยภาพพัฒนาสู่การส่งออกได้
๒. รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังวหัดสตูล เพิ่มขึน้ ร้อย ละ 10
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพื่มจากอุทยานธรณีโลก การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 13 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยการประชาสัมพันธ์ และการตลาด
เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๒. ความสำคัญของโครงการ
การพัฒนาประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
หลักการและเหตุผล
ทั้งนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มอี ยู่
พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารเปลี ่ ย นแปลงที ่ ส ำคั ญ ทั ้ ง ภายนอกและ
ภายในประเทศที่จ ะส่ง ผลกระทบต่อทิศทางการพัฒ นาประเทศในอนาคต
จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการ
พั ฒ นาประเทศในระยะที ่ผ ่า นมาสะท้อ นปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทำให้ปัญหาต่างๆ
รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมและ
สร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนทุกระดับ ยึด
แนวคิดการพัฒ นาแบบบูร ณการเป็นองค์ร วมที่ม ี “คนเป็นศูนย์ก ลางการ
พัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณการ ทั้งมิติตัวตน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันให้พร้อมเผชิญ การ
เปลี ่ ย นแปลงที ่ เ กิ ด ขึ ้ นทั ้ ง ในระดั บ ปั จ เจกครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนใน
สังคมกระบวนการพัฒนาประเทศ
จังหวัดสตูลมีการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2562 –
2565 มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจมั่นคง คือ การ
ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัดสตูลตามนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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รายละเอียด
ที่เติบโตต่อเนื่อง ดังนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจึ งดำเนิน
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้น
การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น
จำนวนมากเช่นกัน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ
๒. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพิ่มขึ้น
4.ตัวชี้วัดและค่าตอบเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
5. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ในจังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 12 กิจกรรม งบประมาณรวม 17,084,000 บาท
งบดำเนินงาน 17,084,000 บาท
6.1 กิจกรรมที่ 1
วิวาห์เกาะไข่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2565
งบประมาณ
งบดำเนินงาน 675,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
ผู้รับผิดชอบร่วม
นายอำเภอเมืองสตูล
โทรศัพท์ : 074-711060
ผู้ประสานงาน
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยดำเนินการหลัก
พิเศษ
หน่วยดำเนินการร่วม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
อำเภอเมืองสตูล
6.2 กิจกรรมที่ 2
วิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองสตูล “Run Thru Satun”
งบประมาณ
งบดำเนินงาน 2,429,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
ผู้ประสานงาน
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
6.3 กิจกรรมที่ 3
การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ
งบประมาณ
งบดำเนินงาน 3,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
ผู้รับผิดชอบร่วม
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-711273
ผู้ประสานงาน
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยดำเนินการหลัก
พิเศษ
หน่วยดำเนินการร่วม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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6.4 กิจกรรมที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.5 กิจกรรมที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.6 กิจกรรมที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.7 กิจกรรมที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา 2565 ครั้งที่ 19
งบดำเนินงาน 1,200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นายกาณจนพันธ์ คำแหง ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 074-783597
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ประจำปี 2565
งบดำเนินงาน 1,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นายฉัตรชัย อุสาหะ ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 0-7471-1055
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดสตูล
สตูลอีดลิ้ ฟิตรีโอเพ้นเฮ้าส
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-711273
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
มรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
งบดำเนินงาน 980,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นายวิชิต แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
โทรศัพท์ : 074-701597
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ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.8 กิจกรรมที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.9 กิจกรรมที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ประสานงาน
6.10 กิจกรรมที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.11 กิจกรรมที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
.

รายละเอียด
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
เทศบาลตำบลกำแพง
Satun Halal Street 2022
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-711273
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
จัดงานมหกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล“มาแลต๊ะ”
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2022
งบดำเนินงาน 3,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
ผู้รับผิดชอบ : นายภัตติพงค์ สุนทรวร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-711039
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เทศกาลงานดอกกาหลงบาน ประจำปี 2565
งบดำเนินงาน 500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
นายสิทธิชัย เทพภูษา ตำแหน่ง : นายอำเภอควนกาหลง
โทรศัพท์ : 074 750 945
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หัวข้อ
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
6.12 กิจกรรมที่ 12
งานวันจำปาดะ ผลไม้และของดีจงั หวัดสตูล
งบประมาณ
งบดำเนินงาน 800,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้รบั ผิดชอบร่วม : นายอดุลย์ หมีดเส็น ตำแหน่ง : นายอำเภอควนโดน
โทรศัพท์ : 081-8674898
ผู้ประสานงาน
นางปุณณานันท์ ทองหยู ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยดำเนินการหลัก
พิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการร่วม
อำเภอควนโดน
7. หน่วยดำเนินโครงการ
สำนักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสตูล
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
9. งบประมาณ
งบประมาณ 17,084,000 บาท
10. ผลผลิต (Output)
มีชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑ สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้าง
(Outcome)
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
๒ ประชาชน ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล
3 นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

428

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

429

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น จังหวัดสตูล
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทงั้ หลาย ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างทีท่ รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด
จังหวัดสตูล ได้นำนโยบายของรัฐบาลมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒ นาจังหวัด โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอพียง และหลัก การ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ ๙ จำนวน ๒๓ ข้อ มาเป็น
หลัก การปฏิบัติง าน เพื่ อให้เกิ ดความมั่ น คง มั่ ง คั่ง อย่างยั่ง ยืน ตั้ ง แต่ร ะดั บ
ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล และ อำเภอ

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

3.1 ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทหรือแนวทางการดำเนินงาน
ของแผนแม่บท อพ.สธ.
3.2 สนับสนุนแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
๓.3 เพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ จังหวัดสตูลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่ บท ประกอบด้วย ๘ กิจ กรรม
ดังนี้ ๑. ปกปักรักษาทรัพยากร 2. สำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร 3. ปลูก
รักษาทรัพยากร ๔. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ๕. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ๖.
วางแผนพั ฒ นาพั นธุ์พืช ๗. สร้างจิตสำนึก ในการอนุรัก ษ์พัน ธุก รรมพืช ๘.
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

4.1 จำนวนพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๑ แห่ง
4.2 กลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรปลาไหลเผือก จำนวน ๒ กลุ่ม
(ผู้ผ่านการอบรม และจำนวนต้นปลาไหลเผือก)

5. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ในจังหวัดสตูล 2 อำเภอ
5.1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน
5.2 ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

รายละเอียด
จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๑๗,๓๐๐ บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๓๑๗,๓๐๐ บาท

6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(อบต.ควนโดน)
งบประมาณ 202,100 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 202,100 บาท
ชื่อ : นายฉัตรชัย อุสาหะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2034๐๖๑

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

ชื่อ : นายอดุลย์ หมีดเส็น
ตำแหน่ง : นายอำเภอควนโดน
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
โทรศัพท์มือถือ : 081 8674898
สำนักงานจังหวัดสตูล
อำเภอควนโดน
อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตตำบลทุง่ นุ้ย
อำเภอควนกาหลง
งบประมาณ 115,200 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 115,200 บาท
ชื่อ : นายฉัตรชัย อุสาหะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2034๐๖๑
ชื่อ : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
หน่วยดำเนินการ: วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘9 7357115
สำนักงานจังหวัดสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
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หัวข้อ
7. หน่วยดำเนินการ

รายละเอียด
สำนักงานจังหวัดสตูล

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

10. ผลผลิต(Output)

10.1 พื้นที่ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑ แห่ง
10.2 กลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพรปลาไหลเผือก จำนวน ๒ กลุม่ (ผู้ผ่านการ
อบรม และจำนวนต้นปลาไหลเผือก)

งบประมาณ ๓๑๗,๓๐๐ บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.1 สามารถดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า
(Outcome)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ.
11.2 สามารถสร้างจิตสำนึกอนุรัก ษ์และการมีส่วนร่วม สามารถรักษาภูมิ
ปัญญาให้สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 1 สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อ ม อุ ท ยานธรณี โลกสตูล แก่ ป ระชาชน ชุมชนให้เข้ม แข็งและยั่งยืน และ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark)

๒.ความสำคัญของ
โครงการหลักการและ
เหตุผล

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่สุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเล
อั น ดามั น ห่ า งจากกรุง เทพมหานคร 973 กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
2,807.522 กิโลเมตร (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่
63 ของประเทศ ลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ เป็ น ภู เ ขาสู ง ทางทิ ศเหนื อ และทิ ศ
ตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชน
โบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้ งหลักฐานด้านโบราณคดีและหลักฐานที่
แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน จังหวัดสตูล
มีความเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเลที่ สมบูรณ์ และถือเป็นต้นทุ นของจังหวัดสตูลที่ ส่งเสริมเกื้อกูลให้
จั ง หวั ด สตู ล มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาจั ง หวั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศที่นับได้ว่าสร้างชื่อเสียงมากที่สุดจังหวัด
หนึ่ง ของประเทศไทยและระดับนานาชาติ ดังปรากฏในวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล
(Vision) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา (http://www.satun.go.th)
การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหิน
ในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่
ยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั้ นคือ “กลุ่ม หิ นตะรุเตา (Tarutao
Group)” เป็ นต้ นมา รวมถึง การค้ นพบซากดึก ดำบรรพ์ โบราณ (Fossil)
ต่างๆ อาทิ เช่น ซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอย
โบราณ หิ นสาหร่ ายทะเลสี แดง (Stromatolite) ซากปลาหมึ กทะเลโบราณ
ซากแกรปโตไลต์ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และ
ซากปะการังโบราณเหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้
ว่ า จั ง หวั ด สตู ล มี วิ วั ฒ นาการมาตั้ ง แต่ อ ดี ต หรื อ กว่ า 500 ล้ า นปี ก่ อ น
นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้าง
โบราณสกุ ลสเตโกดอน แผ่น ฟั นกรามของช้างโบราณเอลิ ฟาส กรามแรด
โบราณ เขากวาง บริ เ วณถ้ ำ เล-สเตโกดอน (ถ้ ำวั ง กล้ ว ย) บ่ ง บอกอายุ
ประมาณ 1.8-0.01 ล้านปีก่อน เป็นต้น การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่านี้
ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้าน
ธรณี วิท ยา ด้านซากดึ ก ดำบรรพ์ และด้านแหล่ ง เรี ยนรู้ที่ ค วรค่ าแก่ ก าร
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อนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง และจังหวัดสตูล ได้ ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับ
จังหวัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun
Geopark) ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ งหมด 4 อำเภอ ได้ แก่ อำเภอทุ่ งหว้ า
อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมื อง (เฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา )
และมีแหล่งทั้งหมด 72 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์
แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาคารเก่า ฯลฯ ที่ จ ะต้องพัฒ นาเป็นแหล่งท่ องเที่ ยว แหล่ง เรียนรู้ แหล่ง
ศึกษาวิจัย ต่อไป
คณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบ เมื่ อวันที่ 8 พฤศจิก ายน 2559 ให้เสนอ
อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิก อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global
Geopark) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสนอและอนุสนธิ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรัก ษ์แหล่ง ธรณีวิท ยาและจัดตั้ง
อุ ท ยานธรณี ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2559
กรมทรัพยากรธรณีจึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ให้อุทยานธรณีสตูล
เป็ น อุ ท ยานธรณี ร ะดั บ ประเทศที่ แ รกของประเทศไทย ตั้ ง แต่ วั น ที่
29 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 คณะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกจาก
ประเทศโปรตุเกสและประเทศจีน เดินทางมาตรวจประเมินอุทยานธรณีสตูล
เพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก
The UNESCO Global GeoparksCouncil ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
16-17 กั น ยายน 2560 ณ Zhijindong UNESCO Global Geopark
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มี ม ติในการพิ จารณาคุณ สมบัติ ของ
อุทยานธรณีสตูลว่าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และ
ต่อมาคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (The UNESCO Executive Board)
ในการประชุม ครั้งที่ 204 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับรองอุทยาน
ธรณีส ตูลเป็นอุท ยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)
มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน
2565 และจะมี การประเมิ นรอบใหม่ ครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2564 พร้ อมทั้ ง
มี ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ Satun UNESCO Global
Geopark ให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการประเมินรอบใหม่ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นการประเมินเพื่อ
รักษาสถานภาพของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของ
ยูเนสโกต่อไป โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกเดินทางมาทำการประเมินซ้ำ
ณ บริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล
อุ ท ยานธรณี โลกของยู เ นสโก (UNESCO Global Geopark) เป็ น
โครงการด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม ขององค์การการศึกษา วิทยาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ ยู เ นสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural
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Organization UNESCO) อุทยานธรณีโลกเป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วย
แหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการ
บริ ห ารจั ด การแบ บองค์ ร วม ระห ว่ า งการอนุ รั ก ษ์ การให้ ความรู้
การศึกษาวิจัยและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ชุ ม ชนท้ องถิ่น มี ส่วนร่วมในการบริห ารจัดการตั้ง แต่เริ่ม ต้ น
กระบวนการ เชื่ อ มโยงความสำคั ญ ของมรดกทางธรณี วิท ยาผ่ า นการ
ท่ อ งเที่ ยวเชิง ธรณี วิท ยา ปั จ จุ บั น ทั่ วโลกมี อุท ยานธรณี โ ลกของยู เนสโก
จำนวนทั้งสิ้น 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มี อุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เ นสโกแล้ ว จำนวน 8 แห่ ง ใน 4 ประเทศ
ประกอบด้วยสหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
2 แห่ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่าย
อุ ท ยานธรณี โ ลก (Global Geoparks Network (GGN) Association) ซึ่งมี
ค่าสมาชิกรายปี เป็นจำนวน 1,500 ยูโร และอุ ทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark) ส่ง จดหมายแสดงข้อตกลงที่ จ ะเป็นสมาชิก
ของ GGN Association อย่ า งเป็ น ทางการแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 14 สิ ง หาคม
2561
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของ
ยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผา่ นการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยื น ทำให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
นำรายได้สู่ชุมนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี คุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน
เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
อีกด้วย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้เสนอ
อุ ท ยานธรณี ส ตู ล เป็ น สมาชิ ก อุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เ นสโก (UNESCO
Global Geopark) สำหรับ ค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิก อุท ยานธรณีโลกของ
ยูเนสโกให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกของ
ยูเนสโกภายหลังได้รับ การรับ รองการเป็นสมาชิก อุท ยานธรณีโ ลกรายปี
จำนวน 1,500 ยูโร เห็นควรให้จังหวัดสตูลจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามขั้นตอนต่อไป
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ข้ อ เสนอแนะของ UNESCO ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ Satun
UNESCO Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้สร้างความเข้มแข็ งระหว่าง
เครือ ข่ายอุท ยานธรณี โลกของยูเนสโก ทั้ง ในระดับ ชาติ ภูมิ ภาค และโลก
รวมทั้ ง มี ส่วนร่วมในการเข้าร่วมสั ม มนา/การประชุม เกี่ ยวกั บ UNESCO
Global Geoparks
จากเอกสารแนวทางการประเมิ น อุ ท ยานธรณี โลก รอบ 4 ปี
(Revalidation of UNESCO Global Geopark) จะมีหัวข้อการประเมินของ
UNESCO จำนวน 6 หั ว ข้ อ คะแนนรวม 1,000 คะแนน โดยหั ว ข้ อ
การส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN) มีคะแนน
สู งสุ ดคื อ 320 คะแนน ได้ แก่ การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมที่ จั ด โดย GGN เช่ น
การประชุม International Geopark Conference การเข้ารับ การอบรม
ที่จัดโดย GGN และการประชุมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลกอื่นๆ เป็นต้น
จังหวัดสตูล มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark) ฉบั บ ลงวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2561ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านต่างๆ จำนวน 6 คณะเพื่อดำเนินการ
บริห ารจัดการอุทยานธรณี โลกสตูลตามข้อเสนอแนะของยูเนสโกและแนว
ทางการประเมินอุทยานธรณีโลกรอบ 4 ปีของยูเนสโก

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อให้มีเงินทุนสำรองในการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีให้กับ
สมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN Association)
3.2 เพื่อให้มีบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องช่วยปฏิบัติงานใน
สำนักงานและภาคสนาม เป็นการสนับสนุนการบริการจัดการอุทยานธรณี
โลกสตูลให้บรรลุเป้าหมาย
3.3 เพื่ อสนับสนุนให้การบริหารจัดการอุท ยานธรณีโลกสตูลเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของยูเนสโกและเกณฑ์การประเมินรอบ 4 ปีของยูเนสโก
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

- จำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- จำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมจัดตัง้ กองลูกเสือ Geopark เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10

5. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู
และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 331,790 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 331,790 บาท
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
งบประมาณ 60,500 บาท
งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 60,500 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบร่วม

ผู้ประสานงาน

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
ชื่อ : นายภัตติพงศ์ สุนทรวร
ตำแหน่ง : ผูอ้ ำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843
ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
หน่วยงาน : สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
ชื่อ : นางสาวกุลธิดา คงสกูล ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 090-743-9991
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

สนั บ สนุ น บุ คลากรด้ านธรณี วิท ยาหรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง ปฏิ บั ติ งานส่ วน
ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
งบประมาณ 180,000 บาท
งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 180,000 บาท

ผู้รับผิดชอบหลัก

ชื่อ : นายภัตติพงศ์ สุนทรวร
ตำแหน่ง : ผูอ้ ำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843
ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
หน่วยงาน : สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
ชื่อ : นางสาวกุลธิดา คงสกูล ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 090-743-9991
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล

ผู้รับผิดชอบร่วม

ผู้ประสานงาน

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

ผู้รับผิดชอบหลัก

จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
งบประมาณ 91,290 บาท
งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 91,290 บาท
ชื่อ : นายภัตติพงศ์ สุนทรวร
ตำแหน่ง : ผูอ้ ำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
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หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบร่วม

ผู้ประสานงาน

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843
ชื่อ : นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
หน่วยงาน : สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
ชื่อ : นางสาวกุลธิดา คงสกูล ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 090-743-9991
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุทยานธรณีสตูล

7. หน่วยดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10. ผลผลิต (Output)

10.1 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก
ของยู เ นสโก เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ ผ่ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงธรณีวิทยา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้าน
คุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเกิ ดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ
หวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครอง
อย่างยั่ง ยืน เกิ ดเครือ ข่ายความร่วมมื อในการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
ธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิ จัยของนักวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศอีกด้วย
10.2 ประชาชนและเยาวชนในท้ องถิ่ นในจั งหวั ดสตู ลเกิ ดความตระหนั ก
หวงแหนและร่วมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการ/การอนุรักษ์/การใช้
ประโยชน์จากแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและฟอสซิลอย่างยั่งยืน
10.3 จังหวัดสตูลจะมีชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/
แหล่งอนุรักษ์ ธรณี วิท ยา/แหล่ง เรียนรู้ และเป็นผู้ นำทางด้านการบริห าร
จัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
10.4 ทรัพยากรทางธรณีหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ไม่ถูกทำลาย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

11.1 ผู้เยี่ยมชมรู้จักแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเพิ่มขึ้น
11.2 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและ
ในภาพรวมของจังหวัดสตูลดีขึ้น
11.3 อุทยานธรณีสตูลมีสถานภาพเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลต่อไป

งบประมาณ 331,790 บาท
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูล
แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 4 : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ/หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ตามที่ ได้เกิ ดเหตุก ารณ์คลื่นสึนามิ ขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากการเกิ ด
แผ่นดินไหวขนาด ๙.๓ ริกเตอร์ บริเวณเกาะสุมาตรา และ 6 จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2547 ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหลายด้าน สำหรับจังหวัดสตูลได้รับ
ผลกระทบจากธรณี พิ บั ติภั ยดั ง กล่ าว จำนวน 4 อำเภอ 17 ตำบล 71
หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย เป็นชาวประมงทั้งหมด อำเภอละงู 4 ราย และ
อำเภอทุ่งหว้า 2 ราย บาดเจ็บจำนวน 21 ราย บ้านเรือนเสียหาย จำนวน
82 หลัง เสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง และเสียหายบางส่วน จำนวน 80
หลัง ฯลฯ
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเรื่องระบบ
การเตือนภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในฝั่งทะเลอันดามัน มีการติดตั้งระบบเตือน
ภัย ซึ่งประกอบไปด้วยฐานเก็บบันทึกข้อมูลใต้ทะเลลึก ทุ่นลอยส่งสัญญาณ
ผิวทะเล 2 แห่ง ตัวแรกอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ต ประมาณ 1,000 กม. ตัวที่
2 อยู่ห่างจากเกาะภู เก็ ต ประมาณ 300 กม และมี ก ารใช้คอมพิวเตอร์
จำลองรูปแบบเพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดคลื่นสึนามิจากข้อมูลที่ได้มา แจ้ง
ให้ศูนย์เตือนภัยตามชายฝั่งทะเลต่างๆ ทราบ เพื่อส่งสัญ ญาณเตือนภัยให้
ประชาชนในท้ องถิ่นเตรียมตัวอพยพหนีภัยได้ทั นเวลาโดยศูนย์เตื อนภัยที่
ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งอันดามันทั้ง 5 จังหวัด จะส่งสัญญาณเตือนประชาชน
5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น เพื่อให้อพยพประชาชน
และนักท่องเที่ยวไปตามเส้นทางหนีภัยที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการทำป้ายบอกทาง
จากชายหาดไปยังจุดที่ปลอดภัย
ระบบการเตือนภัย และอพยพหนีภัยได้ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่
ที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด หลังเกิดสึนามิ และได้มีการทดสอบ
การส่ งสั ญ ญาณเตือนภั ยมายัง หอเตือนภัยทุ ก วันพุ ธ ในเวลา 08.00 น.
มีการติดตั้งป้ายหนีภัยไปตามเส้นทางที่กำหนด มีการซ้อมการอพยพหนีภัย
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาล่วงเลยมากว่า 14 ปี ระบบต่างๆ ก็เกิดการชำรุด
โดยเฉพาะป้ายเตือนภัย และ ป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเล อีกทั้งยังได้รับมติ ครม.เห็นชอบเสนอให้ “อุทยานธรณีสตูล” เป็น
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หัวข้อ

รายละเอียด
สมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ เมื่อปี 2559 และล่าสุดทางยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยาน
ธรณี ส ตูล เป็ นอุท ยานธรณี โลก หรือ Satun UNESCO Global Geopark
แห่งแรกของประเทศไทยเมือวันที่ 17 เมษายน 2561 จากเหตุผลดังกล่าว
ทำให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามสนใจและมี
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น การสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสตูลจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
ปัจจุบันป้ายสัญญาณเตือนภัยและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัยสึนามิ
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ข องจัง หวัด สตู ล ที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ เ สี่ ยงภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ มี ค วาม
เสียหายชำรุดทรุดโทรมทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ไม่สามารถ
มองเห็นป้ายสัญญาณเตือนภัยและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย ทำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
และติดตั้งป้ายเตือนภัยและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัย
สึนามิจังหวัดสตูล
ในขณะที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังมีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการกับภัยพิบัติไม่เพียงพอ ถ้าหากเกิดภัยพิบัติขึ้น อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตความ
เป็ น อยู่ ของประชาชนเป็ น จำนวนมากได้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดยยึดหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

3.1 เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการเตรียมความพร้อมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติสึนามิ
3.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นกั ท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ
3.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/หมูบ่ ้าน และประชาชน ในพื้นที่
เสี่ยงภัย ให้มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4.1 ป้ายเตือนภัยสึนามิ จำนวน 850 ป้าย
4.2 ป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย จำนวน 32 ป้าย
4.3 ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ผ่านการอบรมจำนวน 200 คน
5. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ 4 อำเภอ ติดชายฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดสตูล
5.1 อำเภอเมืองสตูล
5.2 อำเภอท่าแพ
5.3 อำเภอละงู
5.4 อำเภอทุ่งหว้า
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
ของโครงการ

รายละเอียด
จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 4,316,000 บาท
รวม งบลงทุน
4,116,000 บาท
งบดำเนินงาน 200,000 บาท

6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 4 รุ่น
งบประมาณ 200,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 200,000 บาท
ชื่อ : นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
เบอร์ติดต่อ : 089-9696774
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ชื่อ : นายไพรัช ดวงจินดา ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-5976313
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 074-722121-2
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ประสานงาน

หน่วยดำเนินการหลัก
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

หน่วยดำเนินการหลัก

จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย
งบประมาณ 4,116,000 บาท
งบลงทุน 4,116,000 บาท
งบดำเนินงาน
- บาท
ชื่อ : นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
เบอร์ติดต่อ : 089-9696774
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ชื่อ : นายไพรัช ดวงจินดา ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-5976313
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 074-722121-2
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

7. หน่วยดำเนินการ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ประสานงาน

งบประมาณ 4,316,000 บาท
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หัวข้อ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
10.1 ป้ายเตือนภัยสึนามิ จำนวน 829 ป้าย
10.2 ป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย จำนวน 32 ป้าย
10.3 ผู้นำชุมชน/หมูบ่ ้าน และประชาชน ผ่านการอบรมจำนวน 200 คน

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

11.1นัก ท่ องเที่ ยวและประชาชน ทั้ ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ มี ความ
มั่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
11.2 ชุ ม ชน / หมู่ บ้ า นเสี่ ย งภั ย มี ค วามพร้ อ มในการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ
สามารถบริหารจัดการ และลดความเสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือก เติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศทางทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการสนับสนุนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มโอทอปในพื้นที่จงั หวัดสตูล

2. ความสำคัญของโครงการ
ปัจจุบันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตรหรือการแปรรูปอาหารทะเล
หลักการและเหตุผล
จะใช้วิธีตากแห้งเป็นการแปรรูป ขั้นต้นโดยการพึ่งพาแสงแดดโดยตรงหรือ
ใช้วิธีอบแห้งโดยใช้เตาอบ ทั้งสองวิธีมีข้อเสียแตกต่างกันคือ การใช้วิธีตาก
โดยใช้แสงแดดโดยตรงนั้น กำลังการผลิตในแต่ละครั้งได้น้อย และมีความ
เสี่ยงต่อเชื้อโรคเพราะตากในที่ โล่ง แจ้ ง มีแมลงมาตอมทำให้สินค้าไม่ ถูก
สุขลักษณะ ส่วนการอบแห้งโดยใช้เตาอบนั้นจะทำให้สิ้ นเปลืองพลังงาน
ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยมีราคาสูงขึ้นดังนั้นจึงเห็นควรสนับสนุน
ให้มี ก ารใช้ ตู้อ บแห้ ง พลัง งานแสงอาทิ ตย์เนื่ องจากเป็ นวิธีก ารอบแห้ง ที่
สามารถประหยัดเชื้อเพลิ ง สามารถผลิต สิน ค้าที่ ถู ก สุข ลัก ษณะรวมทั้ ง
สามารถผลิตสินค้าต่อครั้งได้ ปริมาณมากขึ้น สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
จึงเสนอที่จะสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มโอทอปในพื้นที่จังหวัดสตูล
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

3.1 เพื่อส่งเสริมการใช้ตอู้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.2 เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้ง
3.3 เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4.1 เกิดการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 × 2 เมตร
จำนวน 20 ตู้ ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอปในพื้นที่จังหวัดสตูล
4.2 สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่กลุม่ วิสาหกิจชุมชน และกลุม่ โอทอปในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล

5.พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่จังหวัดสตูล

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 500,000 บาท
รวม งบลงทุน 500,000 บาท
งบดำเนินงาน - บาท
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หัวข้อ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
สนับสนุนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุม่
โอทอปในพื้นที่จงั หวัดสตูล
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท
งบลงทุน 500,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
ชื่อ : นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ ตำแหน่ง : พลังงานจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๔๑๔๒ เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๑๗๔ ๗๙๔๑
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

7.หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

8.ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

10.ผลผลิต (Output)

10.1 ผลผลิต:
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2 × 2 เมตรในปี 2565
จำนวน 20 ตู้
10.2 ผลลัพธ์:
10.2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอปในพื้นที่จงั หวัดสตูล
สามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต และสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น
10.2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอปในพื้นที่จงั หวัดสตูลมี
ความรู้ความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงาน และช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

11.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอปในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล สามารถเพิ่ม
มูลค่าทางการผลิต และสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น
11.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอปในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลมีความรู้
ความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน และช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ 500,000 บาท
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจังหวั ดที่ 3 : การเสริม สร้างความมั่ น คง สัง คมสั น ติสุ ข และยกระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริม
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการอาหารปลอดภั ย และปลอดโรคเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ของ
นักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดสตูล
ตามนโยบายรั ฐ บาลที่ จ ะนำประเทศไทยก้ า วสู่ Thailand 4.0
ในแผนงานที่ 3 ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนระบบที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการ
บริโภคผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ/ปลอดภัย อย่างเหมาะสมทั้งด้านโภชนาการ
เพื่ อ เพิ่ ม ขีดความสามารถการจัดการอาหารปลอดภัย พั ฒ นากลไกความ
เข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังอาหารทั้งในประเทศและนำเข้า เป็นต้น สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386
พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก เพื่อยกระดับสถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ให้มีระบบประกั นคุณภาพ และตาม
สอบย้อ นกลั บ ได้ มี ผ ลบัง คั บ ใช้ส ำหรับ ผู้ ผ ลิต รายใหม่ วันที่ 25 สิ ง หาคม
2561 และผู้ผลิตรายเก่า วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ในจังหวัดสตูลเองก็ได้มี
การดำเนินการ สำรวจและประเมินความพร้อมสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผัก และผลไม้ส ด ตาม ป.สธฯ และได้พัฒ นาสถานที่ ผ ลิตจนให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน และเก็ บ ตั ว อย่ างผั ก และผลไม้ ส ดกลุ่ ม เสี่ ย ง ณ สถานที่ ผ ลิ ต
(คัดและบรรจุ) และสถานที่จำหน่าย เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัย
จากสารปราบศัตรูพืช ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคที่
จะเข้าถึงการบริโภคผักและผลไม้สดที่ปลอดภัยและเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารในการตัดสินและกำหนดทิศทางเรือ่ งอาหารปลอดภัย ที่สำคัญ
ปัจ จุบันนี้จังหวัดสตู ล เป็นที่ รู้จัก มากขึ้นนัก ท่ องเที่ ยวรู้จัก อุท ยานธรณี โลก
(Satun Geopark) และอาหารกลุ่มเสี่ยงมักจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดอาหาร
เป็นพิษได้ เช่น น้ำดื่ม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มชา ชาชักซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือง
ประกอบกั บ ฐานข้อมู ล ผู้ป ระกอบการในจัง หวัดสตูล เองประเภทอาหาร
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมากที่สุดคือน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและ
น้ำแข็ง ซึ่งมีจ ำนวนทั้ง หมด 60 ราย และมีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้นทุ กปี จากการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มและน้ำแข็งพบว่ายังคงมีปัญหา
การปนเปื้อนจุลินทรีย์และค่าความเป็นกรด-ด่างที่ไม่ได้ม าตรฐาน จึงยังคง
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลัก 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
6.2 กิจกรรมหลัก 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
7. หน่วยดำเนินการ

รายละเอียด
เป็ นประเด็น สำคัญ ในการพั ฒ นาและเฝ้ าระวัง ต่ อไป เพื่ อให้ จัง หวัดสตู ล
เป็นเมือ งอาหารปลอดภัย รองรับการพัฒ นาสู่การท่ องเที่ ยวระดับโลกและ
ลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ พร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคพืช
ผักปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี
1. เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1. ร้อ ยละ 80 ของผัก และผลไม้ ส ดมี ความปลอดภั ย จากสารเคมี ก ำจั ด
ศัตรูพืช (ผักและผลไม้ตามประกาศ)
2. ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคฯและน้ำแข็งเป็นผ่านตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
3. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์OTOP ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด
4. ร้อยละ 40 ของร้านน้ำชาที่ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสี
5. ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังได้รับการอบรม
ทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดสตูล
จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 582,700 บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 582,700 บาท
อบรมสายลับอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนมัธยม
งบประมาณ
56,600 บาท
งบดำเนินงาน
56,600 บาท
งบลงทุน
บาท
นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ชื่อ นางสุภัทร กาญจนกำเนิด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มอื ถือ 061-9728419
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โรงเรียนมัธยมทุกแห่งในจังหวัดสตูล
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหาร และเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
งบประมาณ 526,100 บาท
นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ชื่อ นางสุฑาภรณ์ รักษ์ศรีทอง
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มือถือ 0864816612
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
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หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
582,700 บาท
1. อาหารกลุ่มเสีย่ งได้แก่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มชา ผักผลไม้สด และอาหาร
ของฝาก (OTOP) ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
2. ผู้ ป ระกอบการมี ค วามรู้ มี ศั ก ยภาพในการควบคุ ม กระบวนการผลิ ต
ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
3. ผู้บริโภคทราบวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ปลอดภัยและวิธีการล้างผัก
และผลไม้สดเพื่อสดการปนเปื้อนจากสารปราบศัตรูพืช
4. ทราบสถานการณ์ ค วามปลอดภั ย ของของอาหารกลุ่ ม เสี่ ย งดั ง กล่ า ว
ในจังหวัดสตูล
5. ผู้ประกอบการได้รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารปลอดภัย และทำให้จังหวัดสตูล
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับ การพัฒนาสู่การท่ องเที่ยวระดับโลก
และลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจังหวั ด ที่ 3 : การเสริม สร้างความมั่ น คง สัง คมสั น ติสุ ข และยกระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริม
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการคนสตูลสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
สมุ นไพรคือพืชที่ ใช้ทำเป็นเครื่องยา กำเนิดมาจากธรรมชาติและ
มีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะทางสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและ
การรัก ษาโรค ปั จจุบันมี ความต้อ งการใช้ส มุ นไพรเพื่อการรักษาโรคและ
การดูแลสุขภาพเพิ่ ม มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่ม เครื่องสำอางและ
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร จากข้ อ มู ล ของสำนั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย
การเกษตร(องค์กรมหาชน)พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๒๗ การใช้และส่งออกสมุนไพร
ในกลุ่มเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะที่สมุนไพร
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีมูลค่าการใช้และส่งออกรวม ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
ส่วนสมุ นไพรกลุ่ม สปาและผลิตภัณฑ์ มี มู ลค่าการใช้และส่งออก ประมาณ
๑๐,๐๐๐ ล้ า นบาท และสมุ น ไพรกลุ่ ม ยาแผนโบราณตามภู มิ ปั ญ ญา
การแพทย์แผนไทย มีมูล ค่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ตลาด
สมุนไพรมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่ม ขึ้นทุกปี ดังนั้นสมุนไพรจึงมีศักยภาพทั้งใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและใช้เป็นพืชเศรษฐกิจในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการใช้สมุนไพรให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพคื อ การส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น ไพรในด้ า นอุ ต สาหกรรมและ
การส่งเสริมการใช้สมุ นไพรในโรงพยาบาลนั้น ยังมีอุป สรรคที่ส ำคัญ ได้แก่
การขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดเริ่มหายากขึ้นและ
เกษตรกรไม่นิยมปลูกหรือนิยมปลูกสมุนไพรที่นำมาผลิตเป็นยาเดี่ยว เช่น
ไพล ขมิ้นชัน เป็นต้น นอกจากนี้สมุนไพรบางชนิดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งมี ราคาแพงและไม่ ส ามารถควบคุ ม คุณ ภาพและปริม าณให้ เป็น ไปตาม
ความต้อ งการได้ สำหรับการส่งเสริมการใช้ยาสมุ นไพรในโรงพยาบาลจะ
ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งการส่งเสริม
การใช้ยาสมุ นไพรในโรงพยาบาลจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ ขึ้น อยู่กั บ
๓ ปั จ จัยที่ ส ำคัญ ได้ แก่ ปัจ จัย ด้านผลิตภัณ ฑ์ ส มุ น ไพร ปั จ จัยด้านผู้สั่ง ใช้
สมุนไพร และปัจจัยด้านผู้บริโภค สำหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรพบว่า
ในปัจ จุบันผลิตภั ณฑ์ ส มุ นไพรที่ ส ำหรับ ใช้ในโรงพยาบาลมี ปัญ หาที่ ส่งผล
กระทบต่อการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ปัญหาในการควบคุม
มาตรฐานการผลิตเนื่ องจากขาดมาตรฐานในด้านการเพาะปลูก สมุ นไพร
(Good agricultural practice หรื อ GAP) มาตรฐานการแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร (Good processing practice หรือ GPP) และมาตรฐานการผลิ ต
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(Good manufacturing practiceหรือ GMP) นอกจากนี้ยังประสบปัญ หา
ด้านการจัดการปริมาณวัตถุดิบ ปัญหาการจัดสรรด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
ด้านการแปรรูป วัต ถุดิ บ ด้ว ย อี ก ทั้ ง ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ ปั จ จั ยด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์
สมุนไพรข้างต้นยังส่งผลกระทบไปถึงผู้สั่งใช้ผลิตภัณฑ์(แพทย์และเภสั ชกร)
และผู้ บ ริโ ภคด้วย เนื่อ งจากขาดความเชื่ อมั่ น ในคุณ ภาพการผลิต ของยา
สมุนไพร
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม การปลู ก สมุ น ไพร
ในประเทศไทยมีข้อดีหลายประการทั้งในด้านการเกษตร เศรษฐกิจ ความมั่นคง
ของระบบสุขภาพของประเทศ สมุนไพรสามารถทำรายได้สูงให้ แก่ประเทศ
อีกทั้งสมุนไพรเป็นพืชที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต นอกจากนี้การปลูก
สมุนไพรยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุ นไพรในระบบสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณไปกับยาแผนปัจจุบัน ลดปัญหาการขาด
ดุลการค้ากับต่างประเทศและลดผลกระทบที่มาจากการใช้ยาแผนปัจจุบันได้
ปัจจุบันโรงพยาบาลละงู มีการผลิตยาจากสมุนไพรจำนวนทั้งสิน้ ๒๘
รายการ โดยเริ่มดำเนินการผลิตยาสมุนไพรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งใน
รู ป แบบยาแคปซู ล ยาชาชง ยาลู ก กลอน ยาผง และยาใช้ ภ ายนอก
ประกอบด้วย ยาเดี่ยว ๙ รายการ ได้แก่ ยาขมิ้ นชัน ยาเถาวัล ย์เปรียง ยา
ชุมเห็ดเทศ ยาฟ้าทะลายโจร ยามะระขี้นก ยาขิง ยามะขามแขก ยารางจืด
และยาหญ้าดอกขาว ยาตำรับ ๑๕ รายการ ได้แก่ ยาจัน ทน์ลีล า ยาผสม
เพชรสังฆาต ยาธาตุบรรจบ ยาเบญจโลกวิเชียร ยาสหัสธารา ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาธาตุอบเชย ยาหอมนวโกฐ ยาประสะไพล ยาประสะมะแว้ง ยาหม่ องไพล
น้ำมั นไพล พิม เสนน้ำลูก กลิ้ง พิม เสนน้ำกระปุก และยาประคบสมุ นไพร
และยาปรุงเฉพาะราย ๔ รายการ ได้แก่ ยาพอกเข่า ยาสตรีหลังคลอด ยาบำรุง
น้ำนม และยาผสมโคคลาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการรัก ษาทั้งในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน ๑๑ แห่ง และสถาน
บริการสาธารณสุขอื่นๆในพื้นที่จังหวัดสตูล
ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลละงูได้มีก ารพัฒ นาการผลิตยาและ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรให้ ได้ ม าตรฐาน GMP โดยการจัด ตั้ ง ศูน ย์ผ ลิต ยา
สมุนไพรไทย ตามมาตรฐาน GMP ขึ้น และมีแนวคิดในการให้ประชาชนใน
พื้ นที่ ได้มี ส่วนร่วมในการผลิตยาสมุ น ไพร โดยการจัดตั้ งกลุ่ม อาชีพ ให้กั บ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพาะปลูก และจำหน่ายสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาล
เน้น การทำเกษตรอิน ทรี ย์ อั นจะทำให้ มี ก ารใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากร
สมุนไพรไทยที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้
รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ
การตรวจปริ ม าณสารสำคั ญ การตรวจสอบสารปนเปื้ อ น ตลอดจน
กระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางแพทย์และ
ผู้บริโภคว่ายาสมุ นไพรที่ผ ลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและปลอดภัย
รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย
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โรงพยาบาลละงู จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการปลูกสมุ นไพร
เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน อำเภอละงู จังหวัดสตูล” ขึ้นเพื่อเน้น
การนำภูมิปัญ ญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
เกษตรกรและประชาชนเป็นผู้ป ลูกและแปรรูป สมุ นไพรเพื่อให้เกิ ดรายได้
สร้างอาชีพ รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้มี
การผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในทุกระดับ ต้นน้ำ กลางน้ ำ ปลายน้ำ และมี
การใช้สมุนไพรอย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรในสถาน
โครงการ
บริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสตูล
2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง รวมทั้งสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3. เพื่อให้โรงพยาบาลละงู มีวัตถุดิบสมุนไพรเพียงพอต่อความต้องการในการ
ผลิตยาสมุนไพร
๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. มีกลุม่ เกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพรในอำเภอละงู จังหวัดสตูล อย่างน้อย ๑ กลุ่ม
๒. โรงพยาบาลละงูใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่มาจากการเพาะปลูกของเกษตรกรใน
พื้นที่ในการผลิตเป็นยาสมุนไพร
๓. สมุนไพรที่ได้จากการเพาะปลูกได้รบั การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
๔. โรงพยาบาลละงูผลิตและกระจายยาสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆใน
จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงได้เพียงพอต่อความต้องการใช้
๕. พื้นที่เป้าหมาย
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
๖. กิจกรรมหลักของ
จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณรวม ๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท
โครงการ
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท
๖.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นทีป่ ลูกสมุนไพร
งบประมาณ
งบประมาณรวม ๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบร่วม
นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลละงู
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๙๕๗๗๖๖๑ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๓๕๖๓-๘
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการร่วม 1. สำนักงานเกษตรอำเภอละงู
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. กรมพัฒนาที่ดิน/สำนักงานพัฒนาที่ดิน
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (โรงพยาบาลละงู)
1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด เดือนกันยายน ๒๕๖๕
๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท
1. มีกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพร ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล
2. มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการใช้
1. เกษตรกรมีอาชีพและรายได้จากการเพาะปลูกสมุนไพร
2. จัง หวัดสตูล มี ส มุ นไพรที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ยและเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต บน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริม
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสตรีสตูลปลอดมะเร็งเต้านม
๒. ความสำคัญของ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการ หลักการและ
และวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจ
เหตุผล
มั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุก
มิติเพิ่มขึ้น ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง สามารถจัดการ
ตนเองได้มากขึ้น จากข้อมูลศูนย์มะเร็ง โรคมะเร็งเต้านมมีอตั ราการเกิด 7
% -10 % ของการเกิ ดมะเร็ งต่างๆในร่างกาย ในช่วงชีวิตของผู้ห ญิง จะมี
ความเป็นไปได้ในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 10 %ทุกปีทั่วโลกจะมี
ผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 1,200,000 คน และมี 400,000 คน
ที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ อัตราการเสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 2% - 3% ต่อปี และอัตราเกิดโรคเพิ่มขึ้น 0.2 % - 0.8 % ต่อปี
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ประกอบด้วยพื้นที่เกาะ มีประชากรทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติอาศัยอยู่ ปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลสตูลยังไม่ มีความ
พร้อมด้านเครื่องมือแพทย์ พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งในรอบปี 2560 – 2562 มี
จำนวนผู้ป่วย 38 คน/ปี ปี 2563 (มค.63 - มิย.63) มีจำนวนผู้ป่วย 35
ราย พบผู้ป่วยระยะต้น 65% (เกณฑ์ 70 %) ปี 2560-2562 พบผู้ป่วย
ระยะที่ 4 ปีละ 2 ราย เฉลี่ยอายุต่ำสุด 18 ปี จำนวน 2 คน ที่อำเภอละงู ปี
2563 ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต จำนวน 2 ราย
ปัจจุบันโรงพยาบาลสตูลยังขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วย
เครื่องเอกซเรย์เต้านมที่ให้บริการในปัจจุบันยังเป็นระบบอนาล็อกมีอายุการ
ใช้งาน 10 ปี มี ความเสี่ยงที่ จ ะเกิ ดการเสียหายของอะไหล่ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการให้บริการ ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาจึงมีความจำเป็นขออนุมัติซื้อ
เครื่อ งเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลเพื่อ ตอบสนองต่อกระบวนการตรวจ
รักษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับรับบริการ
ปัจจุบันกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสตูล ได้ให้บริการตรวจคัด
กรองมะเร็ง เต้ านมและผู้ป่ ว ยที่ มี ค วามเสี่ย งมะเร็ง เต้า นมด้ วยการตรวจ
เอกซเรย์เต้านม(Mammogram)เพิ่มมากขึ้น จากสถิติในแต่ละปีพบว่ามีผู้เข้า
รับบริการดังนี้
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หัวข้อ

รายละเอียด
รายการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

Mammogram 364 case 376 case 540 case
เครื่องเอกซเรย์เต้านมที่ให้บริการในปัจจุบันยังเป็นระบบอนาล็อกมี
อายุการใช้งาน 10 ปี มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียหายของอะไหล่ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ทางกลุ่มงานรังสีวิทยาจึงมี ความจำเป็นขอ
อนุมัติซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลเพื่อ ตอบสนองต่อกระบวนการ
ตรวจรักษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับรับบริการ
๓. วัตถุประสงค์ของ
๑. เพื่อให้การคัดกรองมะเร็งเต้านมมีความรวดเร็ว ตอบสนองต่อการให้บริการ
โครงการ
๒. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทีท่ ันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาได้อย่างปลอดภัยมากกว่าร้อยละ 80
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม

หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

ทุกอำเภอในจังหวัดสตูล
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 11,770,000 บาท
รวม งบลงทุน
11,770,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล
งบประมาณ 11,770,000 บาท
งบลงทุน
11,770,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ชื่อ นางสาววันทนา ไทรงาม ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล)
หน่วยดำเนินการ โรงพยาบาลสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081 9790257 โทร. 074-723500-9 ต่อ 1507
ชื่อ แพทย์หญิงอัญชนา เอี่ยมปิยะกุล
ตำแหน่ง (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
หน่วยดำเนินการ แผนกรังสีการแพทย์โรงพยาบาลสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087 5495177 โทร. 074 723500-9 ต่อ 1110
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 11,770,000 บาท
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประชาชนกลุ่ม เสี่ ยงในพื้ น ที่ จัง หวัดสตูล ได้ รับ การคัด กรองมะเร็ง เต้ านม
โดยการ X ray ทุกราย
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่ มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการการปลูกและแปรรูปสมุนไพร
พืชสมุนไพรที่ปลูกกันยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการ
ขาดแคลนวั ต ถุดิ บ คุณ ภาพวัต ถุ ดิบ ไม่ ได้ ม าตรฐาน และปั ญ หาด้ านการ
กำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจที่จะมีความเชื่องโยงภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจต่างๆ
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่าง
ครบวงจร และทำให้เกิดความร่วมมือของ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรเร่ง ส่งเสริม การผลิตสมุ นไพรที่ มี คุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
3. วัตถุประสงค์ของ
1. ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นที่เป็นที่ตอ้ งการของตลาด
โครงการ
2. พั ฒ นาการปลูก พืชสมุนไพรให้ได้ม าตรฐานทั้ งนำไปใช้ป ระโยชน์ท างยา
รักษาและป้องกันโรค การบริโภคเป็นอาหารสุขภาพ
3. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็งบนพื้นฐานของทรัพยากรท้องถิ่น
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 1. ประชาชนในชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องสมุ น ไพรมี ก ารใช้
โครงการ
ประโยชน์จากสมุนไพรลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน
2. ประชาชนในชุม ชนมี ความเข้าใจถึง เหตุ ผ ลที่ ต้อ งอนุ รัก ษ์ พืช สมุ นไพร
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
3. ชุมชนสามารถผลิตสมุนไพรเพื่อจำหน่ายและลดการนำออกมาจากป่า
5. พื้นที่เป้าหมาย
ตำบลทุง่ นุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 247,820 บาท
โครงการ
งบดำเนินงาน 247,820 บาท
งบลงทุน
บาท
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
เสริมสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับพืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
งบประมาณ
งบประมาณ
100,920 บาท
งบดำเนินงาน 100,920 บาท
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ขับเคลื่อนการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตรผสมผสาน
งบประมาณ
งบประมาณ
51,200 บาท
งบดำเนินงาน 51,200 บาท
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หัวข้อ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
7. หน่วยดำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การแปรรูปเบื้องต้นเพื่อยืดอายุเก็บรักษา
งบประมาณ
95,700 บาท
งบดำเนินงาน 95,700 บาท
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 247,820 บาท
1) ประชาชน/เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน
2) กลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพร จำนวน 2 กลุม่ (ตำบลควนโดน และตำบลละงู)
1) เกษตรกร/ประชาชนมี ร ายได้จ ากการปลูกและแปรรูป พืชสมุ นไพรเพื่ อ
จำหน่าย รวมทั้งนำสมุนไพรที่ปลูกมามาใช้แก้ปัญหาสุขภาพหรือป้องกันโรค
ตามหลักการของแพทย์แผนไทย
2) เครือข่ายความมือเกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งระดับการผลิตหรือเกษตรกร ผู้ค้า
สมุ นไพร หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นการเสริม สร้างความเข็มแข็ง และยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 4 : ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทัก ษะฝีมือแรงงาน
รองรับการแข่งขันและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
รายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบสู่การสร้างงานสร้างอาชีพวิถีใหม่
(New Normal)
2. ความสำคัญของ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
โครงการ
ต่อ เศรษฐกิ จ ไทยทั้ ง ในภาคการผลิต ภาคการบริก ารและภาคการส่ง ออก
หลักการและเหตุผล
ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ โดยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการจ้างงาน
การประกอบอาชี พของประชาชน มาตรการ Lockdown ถู ก นำมาใช้เ พื่ อ
ควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อประชากรทั้งในระดับ โลก ประเทศ
และระดับ จังหวัด ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคแรงงาน และเป็นแรงงาน
นอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในทุกสาขาอาชีพทั้ง
ภาคเกษตร ภาคบริก ารและเป็นกลุ่ม ที่ ได้รับ ผลกระทบมากที่ สุด เนื่องจาก
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่สามารถหารายได้ทางอื่นมาทดแทน ทำงานที่ไม่
มีความมั่นคง ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้ ดังนั้นการเพิ่ม โอกาสในการ
พั ฒ นาศัก ยภาพของแรงงานนอกระบบ เพื่ อการประกอบอาชีพ จึงมี ความ
จำเป็นที่จ ะทำให้เศรษฐกิ จและสัง คมรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ซึ่งจะส่ง ผลให้
กิจการต่าง ๆ ที่มีผลิตภาพในภาคเศรษฐกิจนอกระบบฟื้นตัวได้ จังหวัดสตูลมี
แรงงานนอกระบบ 80,820 คน (ร้อยละ 54.45) ของจำนวนผู้มี ง านทำ
ทั้งหมด ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแรงงานนอกระบบที่มี
จำนวนมาก จึงมี ความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับ การ
ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติตามวิถีใหม่(New Normal)
3. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อ พัฒ นาทักษะและยกระดับ ความสามารถในการทำงานของแรงงาน
โครงการ
นอกระบบ ให้ มี ค วามหลากหลาย (Multi Skilled) ฝึ ก ทั ก ษะจำเป็ น เพิ่ ม
(Re-skilled) สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสร้างความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีร ายได้เพิ่ม ขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
5. พื้นที่เป้าหมาย
7 อำเภอ ในจังหวัดสตูล
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

จำนวน 1 กิจกรรม

รายละเอียด
งบประมาณรวม 813,750 บาท

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (การฝึกอาชีพอิสระ)
งบดำเนินงาน รวม 813,750 บาท
นางนิรมล หมื่นจิตร
ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 074 711189 – 90
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
งบประมาณ 813,750 บาท

10. ผลผลิต (Output)

กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา จำนวน 200 คน ได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (ฝึกอาชีพอิสระ)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 : ส่งเสริมการมี งานทำ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับ ทักษะฝีมือแรงงาน
รองรับการแข่งขันและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนจังหวัดสตูล
๒. ความสำคัญของโครงการ
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายดำเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่
หลักการและเหตุผล
ระดับ ชาติสู่ร ะดับพื้นที่ มุ่ งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กรมการพัฒ นาชุม ชน มี ภารกิ จ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม โดยการลดความ
เหลื่อ มล้ำทางด้านเศรษฐกิ จ และสัง คม ซึ่งสอดคล้ องกั บ นโยบายของ
รัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
จังหวัดสตูล ดำเนินการแก้ไขปัญ หาความยากจนแบบบูรณาการ
โดยสนั บ สนุ น กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนระดั บ ครัวเรือ น
เพื่ อ สร้างความผาสุก ให้กั บ ประชาชน ตามแนวนโยบายการลดความ
เหลื่อมทางสังคมของรัฐบาล และตอบสนองต่ออุดมการณ์กระทรวงมหาดไทย
ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน กำหนดดำเนินการบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ เพื่อทำให้จำนวนครัวเรือนยากจน
ของจัง หวัดสตูล หมดสิ้นไป โดยส่งเสริม สนับ สนุน ครัวเรือ นเป้าหมาย
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตตนเองและครอบครัว รวมถึงการได้รับ การ
สงเคราะห์หรือดูแลชีวิตอย่างเหมาะสม เพื่อให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่ มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือน
ที่ยากจนจากเวทีประชาคม ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับโอกาสและการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคีการพัฒนา ในการนำไปสู่ความรู้ในการ
กำหนดแผนชีวิต แผนชุมชน และสามารถวางแผนการแก้ไขปัญ หาของ
ตนเองและชุมชนได้
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ นอาชีพ ให้ แก่ ครัวเรือนยากจนเป้ าหมายตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้ รับ การแก้ ไขตามกระบวนการแก้ ไข
ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน
๒. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพมีรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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หัวข้อ
รายละเอียด
5. พื้นที่เป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายใน ๗ อำเภอของจังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 3,300,000 บาท
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมครัวเรือนยากจน
งบประมาณ
งบดำเนินงาน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 084-8740611
ผู้รับผิดชอบร่วม
ชื่อ นายชาตรี รอดเสวก
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 091-8229268
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายณรงค์ คงแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 098-9146451
หน่วยดำเนินการหลัก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
6.2 กิจกรรมหลักที่ ๒
สนับสนุนกิจกรรมอาชีพของครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
งบดำเนินงาน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 084-8740611
ผู้รับผิดชอบร่วม
ชื่อ นายชาตรี รอดเสวก
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 091-8229268
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายณรงค์ คงแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 098-9146451
หน่วยดำเนินการหลัก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
งบดำเนินงาน ๓๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 084-8740611
ผู้รับผิดชอบร่วม
ชื่อ นายชาตรี รอดเสวก
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 091-8229268
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายณรงค์ คงแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 098-9146451
หน่วยดำเนินการหลัก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
7. หน่วยดำเนินงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

458

หัวข้อ
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 256๔ สิ้นสุด กันยายน 256๕
งบประมาณ 3,๓๐๐,๐00 บาท
๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีความรู้ ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการประกอบอาชีพ และการจัดทำแผน
ลดรายจ่าย
๒. ครัว เรือ นยากจนเป้ าหมายได้ รับ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางด้ า น
วิชาการและวัสดุในการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกั บหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้ รับ การแก้ ไขตามกระบวนการแก้ ไข
ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน
๒. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับโอกาสและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
ของภาครัฐและภาคีการพัฒนา และสามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้
๓. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพมีรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 6 : ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่ บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการสตูลสันติสุข
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12
ได้ก ำหนดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเพื่อเสริม สร้าง ความมั่ นคงของชาติ และได้
กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศได้ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ได้กำหนดกรอบแนวคิด
มุ่งสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างฐานราก
ความมั่นคงของสังคมไทย ฟื้นฟูความสมานฉันท์ของคนในชาติ ลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูป แบบใหม่ ที่มี ความสำคัญต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การขัดแย้งในสังคม
การก่อการร้าย และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556 – 2560 ประกอบ
กับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกด้าน ความมั่นคงเป็นแนวทางประการ
หนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความรักและความสามัคคี มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง องค์กร
ภาคประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนแต่ละชุมชน ให้ตำบล
หมู่บ้านมีระบบป้องกันที่ดี
1. เพื่ อ ให้ ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนามวลชนในพื้นที่ในรักษาความสงบเรียบร้อย
3. เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีทักษะและมีความชำนาญใน
การปฏิบัติหน้าที่
- จำนวนครั้งของการจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน (ชรบ.) 12 ครั้ง
- จำนวนผู้เข้ารับ การจัดตั้ง/ทบทวน ชุดรัก ษาความปลอดภัยหมู่ บ้าน (ชรบ.)
1,200 คน
7 อำเภอในพื้ น ที่ จั ง หวัด สตู ล ซึ่ ง มี ชุ ดรั ก ษาความปลอดภั ยหมู่ บ้ า น (ชรบ.)
สนับสนุน ช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน ตำบล
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

รายละเอียด
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,861,600 บาท
รวม งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 1,861,600 บาท
ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
งบประมาณ 1,861,600 บาท
งบลงทุน - บาท
งบดำเนินงาน 1,861,600 บาท
ชื่อ นายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ ทีท่ ำการปกครองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711756 เบอร์มือถือ 089-9799840
ชื่อ นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการ ทีท่ ำการปกครองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711756 เบอร์มือถือ 081-1722397
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
งบประมาณ 1,861,600 บาท

10. ผลผลิต(Output)

ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ
100 คน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) มี ก ารรวมกลุ่ม ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามี ส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
(Outcome)
เรียบร้อยในหมู่บ้าน
2) หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งมีระบบป้องกันที่ดีสามารถลดปัญหาต่างๆ ใน
พื้นที่ได้
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจังหวั ด ที่ 3 : การเสริม สร้างความมั่ น คง สัง คมสั น ติสุ ข และยกระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริย์เป็ นประมุ ข สถาบั น สนับ สนุ นกิ จ กรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ความสำคัญของโครงการ
การแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น หลั ก สำคั ญ ของชาติ
หลักการและเหตุผล
ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพา
ประเทศไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญ ก้าวหน้า จังหวัดสตูล
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย ได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจ
มี ศ าสนาเป็ น หลัก ยึด เหนี่ ยวจิต ใจ และมี ส ถาบัน พระมหากษั ต ริย์เ ป็ น
สถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมือง และปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์
มีความร่มเย็นผาสุกตลอดมา
3. วัตถุประสงค์ของ
๑. เพื่อแสดงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
โครงการ
๒. เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การจัดกิจกรรม จำนวน 5 แผนงาน
5. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดสตูล
6. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 920,000 บาท
โครงการ
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 920,000 บาท
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
งบประมาณ
งบประมาณ 920,000 บาท
งบดำเนินงาน 920,000 บาท
งบลงทุน
บาท
กิจ กรรมย่อยที่ 1 กิ จ กรรมเทิ ดพระเกี ยติพ ระบาทสมเด็จ พระวชิร เกล้า
เจ้าอยู่หัว งบประมาณ 200,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งบประมาณ 100,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี งบประมาณ 120,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ งบประมาณ
30,000 บาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินงาน
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
งบประมาณ 470,000 บาท
ชื่อ นายฉัตรชัย อุสาหะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 711055 เบอร์มือถือ 0892034061
ชื่อ นายณัฐณรงค์ อานันท์ภิวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 074 711055 เบอร์มือถือ 088 7517786
ชื่อ น.ส.ยุพาพร ทองแจ่ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 074 711055 เบอร์มือถือ 087 3774178
สำนักงานจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 920,000 บาท
จังหวัดสตูลมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลร่วมใจเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ น การพั ฒ นาจังหวั ด ที่ 3 : การเสริม สร้างความมั่ น คง สัง คมสั น ติสุ ข และยกระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ความสำคัญของโครงการ รั ฐ บาลมี เ จตนารมณ์ แ ละความตั้ ง ใจอั น แน่ ว แน่ ที่ จ ะลดระดั บ ปั ญ หา
หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดและปัญ หาที่ เกี่ ยวเนื่องให้ได้ม ากที่ สุด เพื่อไม่ ให้ส่งผลกระทบ
ต่ อ การดำรงชี วิต ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ความสงบสุ ข
ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อ
รั ฐ สภาให้ ท ราบถึ ง แนวทางการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ รั ฐ บา ลจะ
ดำเนินการ โดยกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่ จะต้องได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหา
อื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน และจังหวัดสตูลกำหนดให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
เสริม สร้างความมั่ น คง และสั ง คมสั น ติ สุข ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวัด สตู ล
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5 โดยการให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
บรรลุเป้าหมายปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1. เพื่ อ ส่งเสริมและสนับ สนุนแนวนโยบายการป้องกัน และแก้ ไขปัญ หา
3. วัตถุประสงค์ของ
ยาเสพติดของรัฐบาล
โครงการ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ว นของสัง คมตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ยาเสพติ ด
และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. สั ด ส่ ว นจำนวนเยาวชนอายุ 6 - 24 ปี สมั ค รเป็ น สมาชิ ก TO BE
NUMBER ONE มากกว่าร้อยละ 90
2. สัดส่วนจำนวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทที่ควร
ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3. สั ด ส่ ว นจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุ ก ประเภทรวมกั น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ

รายละเอียด
4. สมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ทุกประเภท ทุกระดับ ร้อยละ 100
- พื้นที่ทุกหมูบ่ ้าน ตำบล อำเภอ และส่วนราชการ ของจังหวัดสตูล
- สถานศึก ษา องค์กรทางศาสนา สถานบำบัดรักษา สถานประกอบการ
ในชุมชนทุกอำเภอ สถานที่จัดประกวดระดับภาคใต้และระดับประเทศ
จำนวน 2 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 5,444,530 บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 5,444,530 บาท
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (5 กิจกรรมย่อย)
งบประมาณ
879,830 บาท
งบดำเนินงาน
879,830 บาท
งบลงทุน
- บาท
ชื่อนายทศพล สวัสดิสุข
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล/หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-724632 เบอร์มอื ถือ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
3. ที่ทำการปกครองอำเภอละงู
4. ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
5. ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง
6. ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
งบประมาณ
4,564,700 บาท
งบดำเนินงาน
4,564,700 บาท
งบลงทุน
- บาท
ชื่อ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วฒ
ั นา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309 เบอร์มอื ถือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ 5,444,530 บาท
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หัวข้อ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึง
ระดับพื้นที่หมู่บ้าน
2. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง
3. สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้
4. ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. แกนนำ เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการและชุ ม ชน มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ทั ก ษะในการ
ให้คำปรึกษาสมาชิกที่มีปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้
1. ภาคราชการได้สร้างพลังแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติด
2. ลดปัญหาด้านอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้กบั ประชาชน
3. จำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ติดยาเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลลดลง
4. ชุมชนและสังคมในจังหวัดสตูลมีความสงบสุข
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการสือ่ สร้างสรรค์สตูลสันติสุข
สตูล จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มี ความ
แตกต่ างกั บ จั ง หวัด อื่ น ในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ “สงบ สะอาด ธรรมชาติ
บริสุทธ์” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจ
มั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวิท ยาและแหล่งธรณีวิทยาทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิท ยาถึง 1
ใน 3 ของจัง หวัด เป็น ประตูสู่ อาเซี ยนทั้ งทางบกและทางทะเล มี ป ระเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถนำทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเพณี
และวั ฒ นธรรม มาบริห ารจั ด การสร้ างเรื่อ งราวเพื่ อ ส่ ง เสริม การท่ องเที่ ย ว
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร พัฒ นาเส้นทาง
คมนาคม การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมด้านการท่ อ งเที่ ย ว และผลั ก ดั นให้ชุ ม ชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ เข้าใจ และเชื่อมันในนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ผ่านสื่อสื่อมวลชน
ทุกแขนง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี โลกสตูล (Satun UNESCO
Globle Geopark) ให้เป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐระดับจังหวัด รวมถึงมีความใกล้ชิดกับเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นทุกแขนง จึงได้จัดทำโครงการ “สื่อสร้างสรรค์สตูลสันติสุข”
เพื่อเป็นช่องทางการขยายผลนโยบายจากภาครัฐ ไปสู่ประชาชน เพื่อนำมาซึ่ง
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ และสังคมสันติสุขยั่งยืน
1. เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขยายผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างภาครัฐกับประชาชน
2. เพื่ อ ปรับ ปรุ ง ศู น ย์ บ ริก ารข้ อ มู ล ข่ าวสารด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ให้ เ ป็ น
ศูนย์บริการข้อมูลภาพและเสียง ศูนย์แถลงข่าวของจังหวัด
3. เพื่อประชาสัม พันธ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของจังหวัด ส่วนราชการ และประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 70 ของ ส่วนราชการ ประชาชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์
รับทราบและขยายผลการดำเนินงานของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

รายละเอียด
จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 440,000 บาท
รวม งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 440,000 บาท
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณ
งบประมาณ
320,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 320,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ นายจรัส บำรุงเสนา
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 09 – 2246 – 8373
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์/สือ่ มวลชน
งบประมาณ
งบประมาณ
120,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน
120,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ นายจรัส บำรุงเสนา
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 09 – 2246 – 8373
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
7. หน่วยดำเนินการ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
8. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ 2565
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
งบประมาณ 440,000 บาท
10. ผลผลิต(Output) จัดอบรมเครือข่ายข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมผู้บริหารพบ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ครั้ง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน ความเข้ า ใจ และมี ส่ ว นร่ ว ม/สนั บ สนุ น การดำเนิ น ของภาครั ฐ
(Outcome)
ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด และนำไปสู่ความการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคั่ง ยั่งยืน
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 6 : ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่ บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล
๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการติดตั้งทุ่นแสดงเครื่องหมายการเดินเรือ
เสริ ม สร้ างความปลอดภั ย และความสะดวกในการเดิ น เรื อ ซึ่ ง นั บ เป็ น ความ
รับผิดชอบของนักเดินเรือ โดยการใช้เครื่องหมายทางเรือที่เป็นทางการทราบถึง
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในน่านน้ำไทย
1. ทุ่นแสดงเครื่องหมายการเดินเรือ แสดงแนวเขต เป็นการแสดงเขตพื้นที่
รับผิดชอบทางทะเลในพื้นทีน่ ั้นๆ หากไม่มีเครื่องหมายแสดงเขต อาจทำให้บางครั้ง
ชาวเรือที่นำเรือมาจากบริเวณอื่นไม่ทราบถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติ การมีทุ่นผูก
เรือซึ่งติดตราเครื่องหมาย จะเป็นเสมือนเครื่องหมายบอกให้ชาวเรือตระหนักถึง
เขตรับผิดชอบของหน่วยงาน
๒. เพื่ อความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทะเลของเรือประมงและเรือ
ชนิดอื่น
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการเข้ามา
ท่องเที่ยว
1. สามารถใช้ประโยชน์จากทุ่นแสดงเครื่องหมายการเดินเรือ เพื่อเป็นการแสดง
เขตพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ชาวเรือทราบขอบเขตชายแดน
และทราบถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติ เป็นเครื่องหมายบอกให้ชาวเรือตระหนักถึง
เขตรับผิดชอบของหน่วยงาน
๒.สามารถอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทะเลของเรือประมงและ
เรือชนิดอื่น
3.สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการเข้ามา
ท่องเที่ยว
บริเวณระหว่างตำบลปูยูกับเกาะยาว จังหวัดสตูล ติดเขตแดนรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย
จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 19,032,000 บาท
รวม งบลงทุน
19,032,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
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หัวข้อ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยดำเนินการหลัก
7. หน่วยดำเนินการ
8. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
ติดตั้งทุ่นแสดงเครื่องหมายการเดินเรือ
งบประมาณ
19,032,000 บาท
งบลงทุน
19,032,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ชื่อ นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7472 2409
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ 19,032000 บาท
ติดตั้งทุ่นควบคุมพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ติดตั้ ง ทุ่ น ควบคุ ม ความเร็วพร้อมอุ ป กรณ์ ขนาดเส้น ผ่าศูน ย์ก ลางไม่ น้ อยกว่า
(Outcome)
1.50 เมตร เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ จากทุ่นแสดงเครื่องหมายการเดินเรือ เพื่อ
เป็นการแสดงเขตพื้นที่ รับผิดชอบทางทะเลในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ ชาวเรือทราบ
ขอบเขตชายแดนและทราบถึงกฎระเบียบในการปฏิบัติ
- เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทะเลของเรือประมงและเรือชนิดอื่น
- อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยว
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/แนวทางการพัฒ นาที่ 9 : คุ้มครองสิทธิและส่งเสริม และพัฒ นาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการฝึกทักษะชีวิตเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ใน
ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ การเสริม สร้างและพัฒ นาศักยภาพทุ นมนุษย์ ได้กำหนดแนว
ทางการพั ฒ นาในด้ า นเด็ ก วั ย เรี ย นและวั ย รุ่ น ให้ มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและส่งเสริมการใช้ชีวิต
ที่พ ร้อ มเข้าสู่ตลาดงาน และในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาส
ให้กั บ กลุ่ม เป้ าหมายประชากร ที่ มี ร ายได้ ต่ำสุดให้ส ามารถเข้าถึง บริก ารที่ มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
การคุ้ ม ครองทางสั ง คม (Social Protection) และสวัส ดิ ก าร (Welfare) ที่
เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ
และยกระดับรายได้
จากข้อมูล รายงานสถิติจังหวัดสตูล สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล 2562 จังหวัด
สตูล มีจำนวนเด็กและเยาวชน ทั้งหมด 133,066 คน แบ่งเป็นเด็ก (0-ไม่เกิน
18 ปี) จำนวน 94,185 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 48,464 คน และเพศ
หญิงจำนวน 45,721 คน เยาวชน (18-25 ปี) จำนวน 38,881 คน แยกเป็น
เพศชายจำนวน 19,697 คน และเพศหญิงจำนวน 19,184 คน และจากกผล
การสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี 2561 ซึ่ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมู ล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไประดับ จังหวัด รวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ
จากหน่วยงานในระดับ จังหวัด ส่วนที่ 2 ข้อมู ลผู้ประสบปัญ หาทางสังคม (Big
Data) พบว่า เด็ก และเยาวชนในจังหวัดสตู ล อาศัยอยู่กั บครอบครัวยากจน/
ยากลำบาก กำพร้า และมี พฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 2,063 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.55 ของจำนวนเด็กและเยาวชนทั้งหมดในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก และมีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม คือ มี
การใช้ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมในวัยรุ่น จากปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น จึง
ต้อ งมี ก ารส่ ง เสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต เด็ ก และเยาวชน โดยการพั ฒ นา
คุณลักษณะเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและชุ ม ชน โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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หัวข้อ

รายละเอียด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงาน
ทั้ ง ภายในประเทศและต่ างประเทศ ประชาชนไม่ ส ามารถดำเนิ น ชีวิต และ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีแรงงานเดินทางกลับท้องถิ่นชุมชนจำนวนมาก จาก
ผู้ที่เคยมีอาชีพรายได้ในระดับที่พึ่งพาตนเองได้กลับกลายเป็นผู้ว่างงาน ประสบ
ปัญหาด้านการครองชีพ ไม่สามารถพึ่งพาตนเอง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเอง และสมาชิก ในครอบครัวที่ เป็นกลุ่ม เด็ก และเยาวชน
จากการสำรวจข้อมู ลผู้ได้รับผลกระทบของจังหวัดสตูล ในช่วงเดือน มี นาคมพฤษภาคม 2563 พบว่า มีครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า จำนวน 7,000 ครอบครัว ในจำนวนนี้มี เด็กและเยาวชนที่
ได้รับ ผลกระทบ จำนวน 21,000 คน ดังนั้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนในครอบครัว
ยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มคนเปราะบาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน
และสร้างรายได้ ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชนของตน จึงเห็นควรมีการฝึกทักษะชีวิต โดยการจ้างงานแก่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่กำพร้า และเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน ภายใต้
โครงการฝึกทักษะชีวิตเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็น
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๓.๑ ส่งเสริมการมีงานทำ และรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชน กำพร้าและด้อยโอกาส
๓.๒ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการทำงาน ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน กำพร้ า
และด้อยโอกาส
๓.๓ ส่งเสริม การตั้งเป้าหมายในชีวิต สร้างแรงจูงใจ เจตคติที่ ดีต่อการพัฒ นา
ตนเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เด็ก และเยาวชนกำพร้าและด้อยโอกาส
๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก และเยาวชนกำพร้าด้อยโอกาส

4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

๔.๑ ร้ อ ยละ 100 ของเด็ ก และเยาวชนกำพร้ าและด้ อ ยโอกาส ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
๔.๒ ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนกำพร้าและด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และทักษะในการใช้ชีวิต และการพัฒนาตนเอง
๔.๓ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต
๔.๔ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

พื้นทีตำบลทุกตำบลในจังหวัดสตูล ๔๑ ตำบล
จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 1,332,440 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,332,440 บาท
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หัวข้อ
รายละเอียด
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาวิธีคิดและสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั เด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน
งบประมาณ
งบประมาณ 58,260 บาท
งบดำเนินงาน 58,260 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก ชื่อนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์
ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711375
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมฝึกทักษะเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
งบประมาณ
งบประมาณ 1,162,350 บาท
งบดำเนินงาน 1,162,350 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก ชื่อนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์
ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711375
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวัยทำงาน
งบประมาณ
งบประมาณ 63,860 บาท
งบดำเนินงาน 63,860 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก ชื่อนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์
ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711375
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมติดตามและประเมินผลชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน
งบประมาณ
งบประมาณ 47,970 บาท
งบดำเนินงาน 47,970 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก ชื่อนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์
ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711375
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
8. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5
ดำเนินงาน
9. งบประมาณ
งบประมาณ 1,332,440 บาท
10. ผลผลิต (output) ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนกำพร้าและด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการมีงานทำและมี
รายได้เพิ่มขึ้น
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนกำพร้าและด้อยโอกาส ที่ เข้าร่วมโครงการ มี ความรู้ และ
ทักษะในการใช้ชีวิต และมีการพัฒนาตนเอง
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
ในอนาคต
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
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หัวข้อ
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
๑๑.๑ เด็กและเยาวชนกำพร้า และเด็กเยาวชนด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๑.๒ เด็ ก และเยาวชนกำพร้าและด้ อยโอกาส มี ทั ก ษะชี วิต และทั ก ษะ การ
ทำงาน และมีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
๑๑.๓ เด็กและเยาวชนกำพร้าและด้อยโอกาส มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
และการพัฒนาตนเองให้มีเป้าหมายในชีวิตและทำให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๑๑.๔ การฟื้ นฟูเศรษฐกิ จในท้องถิ่นและชุม ชน โดยการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ เด็กและเยาวชนกำพร้าและด้อยโอกาส
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ฉบับทบทวน

เหตุผลการ
ปรับเปลี่ยน

เป้าหมายการ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก คงเดิม
พัฒนา
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุข
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุข
ยั่งยืน ประตูสอู่ าเซียน”
ยั่งยืน ประตูสอู่ าเซียน”
ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว
ความสำเร็จ เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมือง
ตามเป้าหมาย อุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนา
เชิงนิเวศชัน้ นำที่ได้มาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว
เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมือง
อุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นการ
พัฒนา

๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
คงเดิม
มูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
สู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง
สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
สู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง
สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คงเดิม

