คำนำ
รายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มนี้ เป็นการ
นาเสนอผลการดาเนิ น งานตามโครงการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริห ารราชการเพื่ อให้ เกิดผลสั ม ฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ มาตรา 9
กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหาร
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ผลการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลโครงการได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร
ในระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนส่วนราชการและบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดสตูลได้ใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการทบทวนการปฏิบั ติราชการและการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดสตูล เพื่อพัฒ นาให้ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในปีต่อไป และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
จังหวัดสตูล
พฤษภาคม 2561
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บทสรุปผู้บริหำร
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีจังหวัดสตูล
ตามที่รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหั วหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 และได้กาหนดให้มีการ
พั ฒ นาที่ ยึ ด พื้ น ที่ เป็ น หลั ก (Area-based Development Approach) ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด มี ง บประมาณ
โครงการในการพัฒนาในลักษณะกลไกการมีส่วนร่วมในบริบทเชิงพื้น
จังหวัดสตูลได้ดาเนินการขับเคลื่อนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดาเนินการใน
พื้นที่จังหวัดสตูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ
ได้แก่
 กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 38,689 คน
 จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จานวน 1,357
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 156,670 คน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดสตูล เน้นด้านจัดหาและพัฒนาแหล่งน้า
ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ ได้จัดทาโครงการของบประมาณไปยัง
กปร. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 401 โครงการ
 ผลักดันอุทยานธรณีสตูลเพื่อเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark)
ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอาเภอเมือง (ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา) แหล่งทิ่
องเที่ยวถ้าเลสเตโกดอน (ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์) อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ได้รับรางวัลกินรี
ครั้งที่ 11 ประจาปี 2560 Thailand Tourism Awards 2017 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย
ททท. ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และบริการให้คาปรึกษาด้านต่าง ๆ จานวน
470 ราย ยุติเรื่อง จานวน 362 ราย ร้อยละ 77.02 อยู่ระหว่างดาเนินการ 107 ราย ร้อยละ 22.98
ดาเนินการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จานวน 91 คน มูลค่าหนี้ 25,132,700 บาท
 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พืช 5 ชนิด จานวน 21 แปลง รวมพื้นที่ 10,566.75 ไร่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,545 ราย สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ปาล์มน้ามัน ข้าวนาปี มะพร้าว
ทุเรียน และลองกอง ก่อให้เกิดรายได้ คิดเป็นมูลค่า 17.103 ล้านบาท จาแนกเป็น ผลผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็น
มูลค่า 11.483 ล้านบาท ต้นทุนลดลง คิดเป็นมูลค่า 5.620 ล้านบาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
11,070 บาท/ราย
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 จัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (2 แห่ง) และ ที่ดินนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล รวมเนื้อที่ 3,491 ไร่ 1 งาน 2 ตาราง
วา ราษฎรจานวน 691 ราย รวม 784 แปลง จัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จานวน 1 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนหาด
ทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา จานวนราษฎร 22 ครัวเรือน
 ภาครัฐและเอกชนช่วยเหลือเยียวยากลุ่มชาวประมงโพงพางโดยการช่วยเหลือโดยการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง ให้ตรงต่อความต้องการของชาวโพงพางที่มีการลงชื่อร้องขอ เช่น อวนลอยกุ้ง ปลา
หรือ การเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 8.6 ล้านบาท ซึ่งมีชาวประมงที่ใช้เครื่องมือ
โพงพาง มีทั้งสิ้น 342 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 อาเภอ อ.เมือง อ.ท่าแพ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า มีความเดือดร้อน
หนัก 173 ราย
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดสตูลได้คะแนน ร้อยละ ๘๒.๓๙ ซึง่
อยู่ในระดับสูงมาก
 ดาเนินการเพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสะอาด ซึ่งจังหวัดสตูลได้รับรางวัลการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจาปี 2560

ผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 งบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 16 โครงกำร งบประมำณ 189,428,800 บำท
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอุทยำนธรณีโลกเชิงนิเวศที่หลำกหลำย ได้มำตรฐำนระดับสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จานวน 4 โครงการ งบประมำณ 20,184,100 บำท
ผลกำรดำเนินงำน ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเดิม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวก ทาให้ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีมำตรฐำน สะดวกสบำย เข้ำถึงง่ำย นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและต้องการมาเยือนอีก และการทาตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งผลให้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักและดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางมาเยือนจังหวัด จากต้นปีถึงไตรมาส 3 มีจานวนนักท่องเที่ยว 1,198,872 คน สร้าง
รายได้ให้แก่จังหวัด 6,749.31 ล้านบาท ซึ่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ในปี 2560 จังหวัดสตูลได้รับรำงวัลแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติดีเด่น คือ ถ้ำเลสเตโกอน ตำมหำหัวใจที่ปลำยอุโมงค์(อุทยำนธรณีสตูล) จำกกำรประกวดรำงวัล
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 จัดโดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร
จานวน 4 โครงการ งบประมำณ 30,053,065 บำท
ผลกำรดำเนินงำน รเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนา
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยมูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร จ านวน 453 ราย แปลงสาธิ ต 453 แปลง พื้ น ที่ 2,513 ไร่ และส่ งเสริ ม เรีย นรู้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามรอย
พระราชดาริการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากความต้องการของประชาชนเอง การระเบิด
จากข้างในส่งผลเกิดกำรอยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข ด้วยชีวิตแบบพอเพียง
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3. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและแก้ปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
จานวน 4 โครงการ งบประมำณ 25,481,800 บำท
ผลกำรดำเนินกำร จำนวนประชำกรเป้ำหมำยเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมและกำรคุ้มครองสิทธิ สามารถดาเนินการได้ร้อยละ
117.47 ทั้งนี้โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ปี 2560 ผู้ป่วยเบำหวำนลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ
20 และโรคควำมดันโลหิตสูง ลดลง ร้อยละ 17.6 แรงงำนที่ได้รับ กำรพั ฒนำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกอบรม ปี
2560 ดาเนินการผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ สถำนกำรณ์ระบำดของยำเสพติดใน
พื้นที่แพร่ระบำดรุนแรง (สีแดง) ลดลง ดำเนินกำรได้ลดลง 45 หมู่บ้ำน ทั้งนี้จังหวัดเน้นโครงการ To be Number One
ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไข โดยปัจจุบันมี สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
83,116 คน ซึ่งจังหวัดสตูลมีผลงานที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
4. พัฒนำเส้นทำงคมนำคมเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสู่อำเซียน
จานวน 4 โครงการ งบประมำณ 113,709,835 บำท
ผลกำรดำเนินงำน พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เส้นทางชายฝั่งทะเล เส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน พื้นที่เกษตร จานวน 5 สายทาง รวมระยะทาง 16.5 กิโลเมตรส่งผลให้เกิดควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และส่งผลไปยัง จำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้กำรท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

 งบประมำณกลุ่ ม จั ง หวั ด

ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 5 โครงกำร งบประมำณ

39,461,700 บำท
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 33,185,000 บาท
2. ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,715,000 บาท
3. พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร
จานวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
4. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 561,700 บาท

ผลกำรดำเนินงำน
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว จานวน 3 แห่ง ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว จานวน 7 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50,000
คน สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมำตรฐำนฮำลำล 20 แห่ง 40 ผลิตภัณฑ์

 งบประมำณกลุ่มจังหวัด(เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 6 โครงกำร งบประมำณ
812,642,000 บำท
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 432,252,400 บาท
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ และวางระบบป้องกันสาธารณภัย
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 253,228,000 บาท
3. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 127,162,000 บาท
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ผลกำรดำเนินงำน
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเกำะหลีเป๊ะ จานวน 55 ตัว ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม จานวน 48 สำย ระยะทาง
83.56 กิโลเมตร ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จานวน 1 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
สินค้ำยำงพำรำแก่กลุ่มสหกรณ์ จานวน 16 แห่ง

 การดาเนินโครงการ ส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามแผน มีบางโครงการที่ดาเนินการล่าช้ากว่าแผน
กาหนด

 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 90.59
 ข้อเสนอแนะ
1. ในการดาเนินงานด้านธุรการและประสานงานของหน่วยปฏิบัติ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ โดยเฉพาะระเบียบพัสดุ กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2. การดาเนินโครงการควรคานึงถึ งกลุ่มเป้าหมายที่รับประโยชน์จากโครงการโดยกาหนดผู้ที่ประสบ
ปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชน
รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการและแบบรูปรายการ
3. ควรมีการแต่งตั้งคณะทางานในการกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและเร่งรัดการใช้งบประมาณ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติ อาจจะมีการจัดทา MOU ระหว่างผู้ว่าราชการ
จังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล เป็นต้น
4. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมด้ านพื้นที่ ด้านรูปแบบรายการ ตรวจสอบแบบ
แปลน กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หาผู้ รั บ จ้ า งไว้ ล่ ว งหน้ า และก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ต่ อ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ละได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากส านั ก
งบประมาณ
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
1.1 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้ การบริ หารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
มาตรา 11 (6) กาหนดให้ ก.บ.จ. มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ให้คาแนะแนะ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
1.3 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สนง.ป.ป.ท.) ได้กาหนด
กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อคาถาม EB1 (2) กาหนดให้จังหวัด
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข้อคาถาม EB4 (2) จั งหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี (ที่ผ่านมา ) พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา ข้อคาถาม EB4 (3) จังหวัดมีการ
เผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี แสดงความก้าวหน้าของการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้ การบริห ารราชการและการปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคและให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการและการดาเนินโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็วและแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด จึงดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเมินผลการดาเนินงานและโครงการแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดสตูล เพื่ อน าข้อมูลจากการติดตาม มาวิเคราะห์ และนาไปพั ฒ นาการปฏิบัติราชการ รวมทั้ งพัฒ นา
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ให้สามารถจัดทาโครงการที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดสตูลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน และผลสาเร็จตามคารับรองของการปฏิ บัติราชการประจาปี ให้
สาธารณะได้รับทราบ และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และการดาเนินงานเกี่ยวกับการพั ฒนา
จังหวัดของส่วนราชการ อันจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาจังหวัดหรือการนาไปใช้ประโยชน์ของ
สาธารณชน
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3. เป้ำหมำย
1. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
3. หน่วยดาเนินการตามโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการ
4.
4. สถำนที่ดำเนินกำร
จังหวัดสตูล
5. ระยะเวลำดำเนินกำร :
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
6. ขอบเขตและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
6.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างเครื่องมือในการสารวจข้อมูล
6.2 จัดทาแบบสอบถาม เพื่อการติดตามประเมินผล
6.3 ประชุม ชี้แจง กรอบแนวทางการประเมิน ต่อหน่วยดาเนินการตามโครงการ
6.4 การติดตามประเมินผล อาทิ การประชุม การสารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม
6.5 วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแบบสารวจ
6.6 สรุปรายงานผลเป็นรูปเล่มรายงาน และรูปแบบของ CD ลงข้อมูลเว็บไซต์จังหวัด
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัดสตูลและกลุ่ มจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดาเนินการ ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ในการดาเนินงาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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บทที่ 2
บริบทของจังหวัดสตูล
1. สภำพทั่วไป
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ภำพแสดงที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น ๓๑9,700 คน ชาย ๑๕8,๘32 คน หญิง ๑60,868
คน จ านวนครัว เรือน ๑๐1,646 ครัว เรือน ส่ ว นใหญ่ นับ ถือศาสนาอิส ลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุ ท ธ
ร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.21 มีมัสยิด 232 แห่ ง วัด 41 แห่ ง โบสถ์ ๓ แห่ ง ศาลเจ้า
๓ แห่ง และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด 208 ศูนย์ มีพระภิกษุ 392 รูป สามเณร
53 รูป มีอิหม่าม ๒30 คน
2. กำรเมืองกำรปกครอง
แบ่ งการปกครองออกเป็ น 7 อาเภอ 36 ตาบล 279 หมู่บ้าน มีห น่วยงานส่ วนภูมิภ าค
33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 51 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 34 แห่ง 51 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก
คือ การทาสวนยางพารา ปาล์มน้ามัน การทานา และการทาสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๘ ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 112,051 บาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๖๙๓ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใน
ภาคใต้ จังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เป็นลาดับที่ ๗ ของภาคใต้ และลาดับที่ 28 ของประเทศ
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กรำ แสดงโครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวั ดสตูล
อื่น
ปี พ ศ 2558 กำรประมง

ขำยส่ง ขำย
ปลีก

ขนส่ง

เกษตรกรรม
กำรล่ำสัตว์

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 กำรเกษตรกรรม
 กำรเพำะปลูก
จั งหวัด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 1,754,701 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ถือ ครองเพื่ อท าการเกษตรทั้ งสิ้ น
591,935.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.73 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 45,331 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล
อั น ดั บ 1 ได้ แ ก่ ยางพารา มี เนื้ อ ที่ ป ลู ก 432,672 ไร่ คิ ด เป็ น มู ล ค่ าผลผลิ ต ประมาณ 5,931 ล้ านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูก 109,212 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 1,219.55 ล้านบาท,
ข้าวเนื้อที่ปลูก 21,563 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 84 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็น
สวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,941 ไร่ ทุเรียน เนื้อที่
ปลูก 2,756 ไร่, เงาะ เนื้อที่ปลูก 2,350 ไร่ , มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,205 ไร่ เป็นต้น
 กำรประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ใน
การผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2560 มูลค่าทั้งสิ้น 3,881.11 ล้านบาท โดยสาขา
ที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,562.54 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล 1,289.74 ล้านบาท
และประมงพื้นบ้าน 1,028.83 ล้านบาท
มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ ปี 2560 จานวน 2,821 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวม 9,867.62 ไร่
ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 437 ฟาร์ม พื้นที่ 8,191.29 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้าจืด ส่วนใหญ่เป็นปลานิล
ปลาดุก และปลากินพืช จานวน 1,634 ฟาร์ม พื้นที่ 1,176.08 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยง
ปลาในบ่อดินและกระชัง จานวน 740 ฟาร์ม พื้นที่ 444.75 ไร่
 ปศุสัตว์
จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จานวน ๑๖,๕13 ครัวเรือน ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ย งสัตว์ เป็นอาชีพเสริม และเป็นเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงปศุสัตว์ (โค
กระบือ แพะ แกะ) เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ามัน สวนผลไม้ ฯ ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยในสวน มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็น
ส่วนน้ อย ส่วนการเลี้ ยงสัตว์ปี ก (ไก่เนื้ อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มี
โรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค และการบริหารจัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นการ
เลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จังหวัดสตูลได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียม
ของกรมปศุ สั ต ว์ จ านวน ๗ หน่ ว ย ส าหรั บ บริก ารผสมเที ย มโคเนื้ อ แพะเนื้ อ มี โรงฆ่ าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จานวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จานวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จานวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จานวน ๓ แห่ง
 กำรอุตสำหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
มีจ านวนทั้งสิ้ น 338 โรงงาน เงิน ลงทุน รวม 4,496.78 ล้ านบาท และมีจานวนคนงาน 4,960 คน
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การแปรรูป ไม้ ย างพารา ท าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 35 โรงงาน เงินลงทุน 648.18 ล้านบาท คนงาน 1,473 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ท ายางแผ่ น ผึ่ งแห้ ง/รมควัน ตามล าดั บ ปั จ จุบั น มี จานวนโรงงานทั้ งสิ้ น 33 โรงงาน เงิน ลงทุ น
875.71 ล้านบาท คนงาน 475 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์ม การทาอาหารทะเลกระป๋อง ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรงงาน เงินลงทุน 427.68 ล้านบาท คนงาน 1,713 คน
 กำรพำณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย
โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ดุลกำรค้ำปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 256.96
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,774.94 (ปี 2559 ขาดดุล 226.22 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสาคัญ ได้แก่ หอมแดง/หัวเล็ก, อิฐ
ก่อสร้าง, ต้นข้าว, น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์, ชาเขียวผงปรุงสาเร็จ, ผัดกาดเขียวกวางตุ้ง, สับปะรดสด, หน่ออินท
ผาลัม และอาหารเสริม(สัตว์) สิน ค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ กระเทียม, หอมหัว ใหญ่, ปลากะพงขาวแช่เย็น ,
ส่ว นประกอบเครื ่อ งบีบ น้ ามัน ปาล์ม , มัน ฝรั ่ง , นมผงเต็ม มัน เนย, แมงดาทะเลสด, ปั ๊ม น้ าละเสื ่อ ท าด้ว ย
พลาสติก
 กำรท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยว
ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดัง นั้นการท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง
เกาะตะรุ เตา และบางส่ ว นใช้จั งหวัด สตู ล เป็ น ทางผ่ านไปยั งเกาะลั งกาวี ประเทศมาเลเซี ย ในปี 2559
มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,394,790 คน สามารถทารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 7,560.00 ล้านบาท
ซึ่งมีแนวโน้ มสู งขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง มีแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ ได้แก่ พิ พิธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ งชาติจังหวัดสตู ล
(คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจาจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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เกาะหลีเป๊ะ น้าตกวังสายทอง น้าตกธาราสวรรค์ ถ้าเจ็ดคต ถ้าภูผาเพชร ถ้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพัน
ยอด เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เด่ น ของจั งหวั ด สตู ล ได้ แก่ ผลิต ภั ณ ฑ์ จ ำกไข่ มุ ก เครื่ อ งดื่ ม (ชำชั ก )
ขนมพื้นบ้ำน และผลิตภัณฑ์จำกผ้ำปำเต๊ะ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕60 จานวน 881,901,570 บาท ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
4. สังคมและวัฒนธรรม
 สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ปี ๒๕60 พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน
150,527 คน โดยจาแนกเป็นผู้ มีงานทา ๑๔๗,294 คน คิดเป็นร้อยละ 97.85 ของกาลังแรงงานปัจจุบัน
ขณะที่ผู้ว่างงาน จานวน 2,611 คน คิดเป็นร้อยละ 1.73 อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตราร้อย
ละ 52.84 โดยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น
(ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕9 มีร้อยละ ๔8.73)
ในภาพรวมของจังหวัดสตูล พบว่ากาลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะด้านภาษา และให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทักษะภาษาไม่มากนัก ในขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภาคการผลิตในจังหวัดเองก็มีความขาดแคลนแรงงานระดับล่างและแรงงาน ที่มีทักษะฝีมือ
ตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะที่กาลั งแรงงานเองยังคงมีการเคลื่อนย้ายไปทางานยังจังหวัดใหญ่ ทั้งนี้
แนวโน้ ม ของตลาดแรงงานในจั งหวัด สตู ล ทั้ งภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเกษตรต่ างมี ค วามต้ อ งการและมี
ความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นที่ได้เป็นจานวนมาก
 การศึกษา จังหวัดสตูล ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูล ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอั ธยาศัย ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย
จนถึ ง ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ในจั ง หวั ด สตู ล มี ห น่ ว ยงาน/สถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 12 หน่ ว ยงาน 582
สถาบันการศึกษา มีจานวนผู้เรียนทั้งสิ้น 97,672 คน และมีจานวนครูผู้สอน ทั้งสิ้น 6,576 คน
 สาธารณสุ ข โรงพยาบาลของรัฐ รวม 7 แห่ ง เป็ นโรงพยาบาลทั่ ว ไปขนาด 186 เตียง 1 แห่ ง
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 55
แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง มีแพทย์ 73 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,365 คน) ทันตแพทย์ 36 คน
อั ต รา: ประชากร (1:8,851 คน) เภสั ช กร 58 คน อั ต รา : ประชากร (1:5,494 คน) และมี พ ยาบาล
775 คน อั ต รา : ประชากร (1:411 คน) โดยมี ส ถานบริ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในคลิ นิ ก แพทย์ 33 แห่ ง
คลินิกทันตกรรม 14 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ 27 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และร้านขายยา
63 แห่ง (ขายยาแผนโบราณ 9 แห่ง)
 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 พบว่า จังหวัด
สตูลยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ได้แก่ ยาบ้า พืชกระท่อม และกัญชา โดยมีพื้นที่ค้าและแพร่
ระบาดยาเสพติดหลัก 3 อั นดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อ.เมืองสตูล 30.44% อันดับที่ 2 อ.ละงู 22.88%
และอันดับที่ 3 อ.ท่าแพ 10.99% พื้นที่อาเภอที่มีสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดสูงขั้นและต้องเฝ้าระวัง ได้แก่
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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อันดับที่ 1 พืชกระท่อม อับดับที่ 2 ยาบ้า และอันดับที่ 3 กัญชาแห้ง ซึ่งยาบ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตร
มาสแรกถึง 32.84 ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดสูงในแต่ละพื้นที่ยังคงเป็นพืชกระท่อม
ประเภทสำรเสพติดที่มีผู้เข้ำบำบัดในจังหวัดสตูล ยาบ้า ร้อยละ 53.77 พืชกระท่อม ร้อยละ
29.56 และ กัญชา ร้อยละ 7.55 โดยพบว่า ยาบ้ามีผู้เข้าบาบัดเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับตัวยาชนิดอื่น ๆ แต่จานวนผู้เข้าสู่ระบบบาบัดลดลงประมาณ 36% ส่วนพืชกระท่อม ที่มีสัดส่วนลดลงและ
จานวนผู้เข้าสู่ระบบบาบัดลดลงถึง 2 ใน 3
กลุ่มอำยุผู้เสพในจังหวัดสตูล กลุ่มอายุ 18 – 24 ปี ร้อยละ 40.94 กลุ่มอายุ 25 – 29 ปี
ร้อยละ 20.30 และกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี ร้อยละ 15.94 พบว่ากลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ยังคงเป็น
กลุ่มที่เข้าสู่ระบบบาบัดรักษา และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดมากที่สุด
กลุ่มอำชีพที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด (ผู้เสพ) กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 40.59 กลุ่มรับจ้าง
ร้อยละ 39.11 กลุ่มว่างงาน ร้อยละ 6.34 ซึ่งในกลุ่มอาชีพรับจ้าง และกลุ่มว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
5. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประมาณ ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.03
ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวนับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้าทะเล) แบ่ง
ออกเป็น

- ป่าบก เนื้อที่ ประมาณ 556,650 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ของพื้นที่จังหวัด
- ป่าชายเลน เนื้อที่ ประมาณ 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพื้นที่จังหวัด
ข้อมูลสถิติพื้นที่ป่าไม้ โดยรวมพื้นที่ทะเล ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ หรือ 2,991.60
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.51 ของพื้นที่จังหวัด
ปี ๒๕๖๐ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่ าถูกบุกรุก จานวน ๔,๖๔๒-๐-๐๐ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ สถานการณ์
การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการ
บุกรุกค่อนข้างรุนแรง
ทรัพยำกรน้ำ
1. ลาน้าตามธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่คลองละงู คลองมาบัง คลองบาราเกต คลองลาโลนน้อย
2. แหล่ งน้ า จ านวน 1,046 แห่ ง ประกอบด้ว ย แหล่ งน้าสาธารณะ จานวน 199 แห่ ง
แหล่งน้าเอกชน จานวน 776 แห่ง และแหล่งน้าอื่นๆ จานวน 71 แห่ง
3. ฝาย จานวน 28 แห่ง
นาเพื่อการเกษตร
แหล่ งน้ าชลประทานที่ มี อ ยู่ ในจั งหวั ด ประกอบด้ ว ย แหล่ งน้ าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย ,โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ,สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 142 แห่ง สามารถ
กัก เก็ บ น้ าได้ ป ระมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มี พื้ น ที่ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานทั้ งสิ้ น
128,960ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการฝายดุสน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดนพื้นที่ 32,025 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้าบาโรย ตาบลปากน้า อาเภอละงู พื้นที่ 3,120 ไร่
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน พื้นที่ 12,765ไร่
จั ง หวั ด สตู ล มี ปั ญ หาการขาดแคลนน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และในการสนั บ สนุ น
การท่องเที่ยว สาหรับการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการทานา การพัฒนา
เมืองและชุมชนขาดควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าต่างๆ การถมที่ดิน
ในพื้ น ที่ แก้ม ลิ งธรรมชาติ ซึ่งเป็ น เหตุให้ มี พื้ นที่ กัก เก็บ น้าและทางระบายน้ าลดลง แม้จะมี การก่อสร้างท่ อ
ลอดแล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้าได้ทัน รวมทั้ง ระบบเก็บกักน้าและชะลอน้า
หลากในลุ่มน้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
ขยะมูลฝอย
คาดว่ า ในปี ๒๕6๑ มี ข ยะมู ล ฝอยเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล วั น ละ ๓๐๐.๙๖ ตั น
รวม 109,๘๕๓.๙5 ตัน/ปี (คานวณภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๐ และ
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/
วัน และองค์การบริหารส่วนตาบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน
๗ แห่ง 24,6๖๑.๗๙ ตัน /ปี และองค์การบริห ารส่ วนตาบล ๓๔ แห่ ง 8๕,๑๙๒.๑๖ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๔๕ และ ๗๗.๕๕ ตามลาดับ ขยะมูล ฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสู งขึ้นตามจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น
6. โครงสร้ำงพื้นฐำน
 กำรคมนำคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอาเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ทั้งหมด ๑1 สายทาง
๑3 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 119.948 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สาคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกาธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูห า เขตอาเภอรัตภูมิ จั งหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอาเภอท่าแพ อาเภอละงู
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอปะเหลียน และอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 กำรประปำ มีที่ทาการประปา 2 แห่ง คือ อาเภอเมือง และอาเภอละงู มีสถานีผลิตน้าประปา 4
แห่ง คือ อาเภอควนโดน ตาบลวังประจัน อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า
กำรไ ้ำ
จังหวัดสตูล มีสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
2. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอละงู
3. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอควนกาหลง
4. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอท่าแพ
5. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอทุ่งหว้า
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุม
ทุก อาเภอ ต าบล และหมู่บ้ าน มี ค รัว เรือ นที่ ใช้กระแสไฟฟ้ าจานวน 99,803 ครัว เรือ น คิ ดเป็ น 99.959% ปี
2560 การใช้ไฟฟ้าในส่วนของกิจการขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด รองลงมาคือในส่วนของที่อยู่อาศัย
7. กำรคมนำคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทาง
น้ า ประกอบด้ ว ยด่ า นถาวร 2 ด่ า น คื อ ด่ ำ นศุ ล กำกรสตู ล ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย เส้ น ทางทะเล
ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศ
อื่น ๆ ตั้งอยู่ ที่ ต.ตามะลั ง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด -ปิ ดด่าน 08.00-18.00 น.(เวลาไทย) ด่ำนศุลกำกร
วังประจัน (ดำนตำมะลัง) เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน
อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 3
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล

การปกป้องและเชิดชู
สถานบันพระมาหากษัตริย์
รัฐพิธี/กิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 38,689 คน
- สถิติผู้ลงทะเบียนทาบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพจังหวัดสตูล มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,213 คน
- จัดงานรัฐพิธีจานวน 10 ครั้ง
- จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ จานวน 1,357 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 156,670 คน
- ก่ อ สร้ า งพลั บ พลาที่ ป ระทั บ จ าลอง ตามรอยพระบาทยาตรา
สถานที่เสด็จพระราชดาเนิน ไร่กลางสาธิต ในพื้นที่อาเภอควนกาหลง เมื่ อปี
2518 และ 2519 (จะดาเนินการสร้างปีงบประมาณ 2561)
-โครงการคลองสวยน้ าใสคนไทยมี ค วามสุ ข และการก าจั ด
ผักตบชวาโดยใช้กลไกประชารัฐ ประจาปี พ.ศ.2560 มีเป้าหมายในการกาจัด
ผักตบชวาในพื้นที่ของจังหวัด 9 จุด ให้ได้ 498.76 ตัน ดาเนินการครบทุกพื้นที่
100 %

การดาเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพื้ นที่จังหวัดสตูล เน้นด้านจัดหา

และพัฒนาแหล่งน้า ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริ
ทฤษฎี ใหม่ ได้ จั ด ท าโครงการของบประมาณไปยั ง กปร. เพื่ อ ขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณ จานวน 401 โครงการ
1.

การลดความเหลือ
่ มลา้ ของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)
- จ านวน 7 ครั้ ง ทุ ก อ าเภอ ประชาชนได้ รั บ การ
บริการโดยประมาณ 3,300 คน

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
- รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และบริก ารให้คาปรึกษา
ด้านต่าง ๆ จานวน 470 ราย ยุติเรื่อง จานวน 362 ราย
ร้อยละ 77.02 อยู่ระหว่างดาเนินการ 107 ราย ร้อยละ
22.98
- ด าเนิ น การไกล่ เกลี่ ย แก้ ไขปั ญ หาหนี้ น อกระบบ
จานวน 91 คน มูลค่าหนี้ 25,132,700 บาท

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

กำรส่งเสริมกำรทำเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสตูล

กำรส่งเสริมกำรทำเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรที่ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ปี
2560 ด้ำนพืช จากกรมวิชาการเกษตร 3 รำย 3.75 ไร่
เกษตรกรที่ ก ำลั งปรั บ เปลี่ ยนเข้ ำสู่ มำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ ด้ำนพืช จากกรมวิชาการเกษตร 25 รำย 115
ไร่ อาทิ มะนาว มะพร้ าว ไผ่ สะตอ ไม้ ผล พื ชสมุ นไพร
(พริก ขิง ข่า) ผลไม้ (เลมอน กล้วย) เป็นต้น

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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• เน็ตประชำรัฐ
ได้ดาเนินการติดตั้งเน็ตประชารัฐในจังหวัดสตูล จานวน 69
หมู่บ้าน
ชื่ออาเภอ/เขต

จานวนหมู่บ้านเป้าหมาย

ควนกาหลง

10

ควนโดน

4

ท่าแพ

5

ทุ่งหว้า

18

มะนัง

7

ล
เมืองสตู
โครงการ
จัดทีด
่ น
ิ ทากินให้ชุม9 ชน
-จัดทีละงู
่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จานวน163 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (2 แห่ง) และ ที่ดินนิคมสร้างตนเองพัฒนา
ภาคใต้ จังหวัดสตูล รวมเนื้อที่ 3,491 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ราษฎรจานวน 691 ราย รวม 784 แปลง
รวมทั้งหมด
69
60
9
-จัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จานวน 1 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา จานวน
ราษฎร 22 ครัวเรือน
-อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ สาหรับพื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล อยู่ใน
ระหว่างการเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อพิจารณา



การแก้ไขปัญหาขาดรายได้จากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่า

ปี 2560 จั งหวั ด ได้ มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า การเกษตร ประกอบด้ ว ย 6 โครงการ
งบประมาณ 161,963,604 บาท อาทิการพัฒนาคุณภาพน้ายาง ส่งเสริมการปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ปลูก
ร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและอายุมากกว่า 25 ปี ทาให้ผลผลิตน้ามันปาล์มต่า การจัดระบบน้าในสวนปาล์มน้ามัน จัดตั้งศูนย์ผลิตยา
สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP โครงการที่ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งพื้นบ้านโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพในชุมชน
ประมงทะเลพื้นบ้าน สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ประมง ส่งเสริมองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ขับเคลือ
่ น “ประชารัฐ” ในพืน
้ ที่
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
- สินค้าการเกษตร ประกอบด้วย ข้าวอัลฮัม ผักปลอดภัย และปูม้านึ่ง
- การแปรรูป ประกอบด้วย โรตีชาชัก ขนมผูกรัก ผลิตภัณฑ์จากผ้า
ปาเต๊ะ และผลิตภัณฑ์จากนมแพะ
- การท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย 4 ชุมชน (บากันใหญ่. พญาบังสา
, บ่อเจ็ดลูก และเกตรี)
- เพิ่มช่องทางการตลาด 25 ราย สร้างรายได้ 2.5 ล้านบาท

• การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบประจาปี 2560 จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลได้ส่งเสริมหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจาปี
2560 จานวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้ำน งบประมาณ 350,000 บาท แยกเป็น
2 กิจกรรม ดังนี้
1.สนับสนุนและขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมจากเดิมอย่าง
น้อย 10 ครัวเรือนรวมอย่างน้อย จานวน 30 ครอบครัว
2. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ เรี ย นรู้ ชุ ม ชนและฐานการเรี ย นรู้ ให้ มี ชี วิ ต
เสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการที่เข้มแข็ง
ที่

พื้นที่ดาเนินการ
บ้าน

ท่องเทีย่ ววิถีไทย
 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
-ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า
มะนั ง ละงู และอ าเภอเมื อ ง (ในเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติตะรุเตา) มีแหล่งสาคัญทั้งหมด 69 แหล่ง
- ผลักดันไปสู่ระดับโลกภายในปี 2560 เพื่อ
เป็ น เครื อ ข่ า ยอุ ท ยานธรณี ระดั บ โลก (Global
Geopark) ซึ่งจะประกาศผลการประเมินประมาณ
เดือนเมษายน 2561
- ถ้ าเล สเตโกดอน (ตามหาหั ว ใจที่ ป ลาย
อุ โ มงค์ ) อุ ท ยานธรณี สตู ล (Satun Geopark)
ได้ รั บ รางวั ล กิ น รี ครั้ ง ที่ 11 ประจ าปี 2560
Thailand Tourism Awards 2 0 1 7 ร า ง วั ล
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทย โดย ททท. ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
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 ท่องเที่ยวชุมชน
- แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 23 ชุมชน ครอบคลุมทุกอาเภอ
- กิจกรรมเด่น ให้อาหารนกอินทรีย์ บ้านลิง บ้านรากไม้ ธนาคารกั้ง ชมบ้านโบราณ
ธนาคารปูม้า ชมหิ่งห้อย การเรียนรู้การวิถีการทานาและผลิตข้าวนาอินทรีย์ เยี่ยมชม
แหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู
-ชุมชนท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนท่ องเที่ยวบ้านบ่ อเจ็ดลูก อ.ละงู
จ.สตูล ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้า ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน เรียนรู้
การเพาะพันธุ์สัตว์น้า เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้าฤาษี ถ้าเสือสิ้นลาย ศึกษา
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ าน การเกษตร การปลู ก แตงโม ท่ อ งเที่ ย วปราสาทหิ น พั น ยอด
เป็นต้น

แรงงานต่างด้าว

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แรงงานต่างด้าว
 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งบประมาณ จานวน 10,877,500 บาท
- ด้านการป้องกัน
o โครงการ To be Number One จานวน 76,966 คน ปี 2560
สามารถคว้ารางวัลชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ
เงิน ปีที่ 2
o กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน
167 สถาบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 24,898 คน
- ด้านการปราบปราม (จับกุมผู้ค้าและผู้มีอิทธิพลอย่าง
เข้มงวดจริงจัง)
ประเภท
พืชกระท่อม กัญชา ยาบ้า
จับกุม (จานวนคดี)

1,334

1,608

2,719

ผู้ต้องหา (คน)

905

954

62,220

ปริมาณ (กก.)

91

98

319.26

 แรงงานต่างด้าว
- แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 4,558 คน แรงงานต่างด้าว ๓
สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เข้ำเมืองถูกกฎหมำยได้รับอนุญำต
ทำงำน จานวน 3,375 คน เข้าเมืองผิดกฎหมาย จานวน 1,183 คน
-ตรวจคุ้ ม ครองแรงงาน 193 แห่ ง ลู ก จ้ า ง 4,441 คน
สั ญ ญาจ้ า งในงานประมงทะเล(พาณิ ช ย์ ) จ านวน 107 ล า และ
ทะเบียนลูกจ้าง จานวน 107 ลา
-จับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 29 คดี ผู้ต้องหา
35 ราย

- ด้านการบาบัดและรักษา (ผู้เสพต้องได้รับการบาบัดรักษา)
จานวนผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบาบัดรักษา 1,188 ราย

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
-ด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ ตามมาตรฐานสากล 5 P
- คดีค้ามนุษย์ จานวน 2 คดี ผู้ต้องหา 8
ราย จับไม่ได้ 3 คน (เป็นคดีต่อเนื่องจากปี 2559)
จับกุมได้ 5 ราย ยึดทรัพย์สิน 54 รายการ มูลค่า
58,000,000บาท
- จั ด ระเบี ย บสั ง คมและคนขอทาน
จังหวัดสตูล ครอบคลุมทุกอาเภอ แบบบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
- เผยแพร่ความรู้ป้องกันการหลอกลวง
ไปทางานต่างประเทศ เป็น จานวน 4,100 คน
- ค้ า ประเวณี 2 คดี ผู้ ต้ อ งหา 3 ราย
จับกุมได้ทั้งหมด

การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
 การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
- ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือโพงพาง มีทั้งสิ้น 342 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 อาเภอ
อ.เมือง อ.ท่าแพ อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า มีความเดือดร้อนหนัก 173 ราย
-ภาครั ฐ และเอกชนช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยากลุ่ ม ชาวประมงโพงพางโดยการ
ช่วยเหลือโดยการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือประมง ให้ตรงต่อความต้องการของชาวโพงพางที่
มีการลงชื่อร้องขอ เช่น อวนลอยกุ้ง ปลา หรือ การเลี้ยงปลาในกระชัง ปีงบประมาณ
2560 งบประมาณ 8.6 ล้านบาท
-มี ก ารแจ้ ง เข้ า -ออก ของเรื อ ประมงจ านวน 13,154 เที่ ย วเรื อ ออก
ตรวจสอบเรือประมง แรงงาน และสัตว์น้ า จานวนร้อยละ 85.62 ของเรือทั้งหมด
พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจชนิดสัตว์น้า ปริมาณสัตว์น้า จานวน 2,832 เที่ยวเรือจากเรือที่
ขึ้นสัตว์น้าในพื้นที่อาเภอละงูทั้งหมด 7,808 เที่ยว
-การตรวจเรือประมงเชิงคุณภาพจากการตรวจ 100 เปอร์เซ็นต์

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

 การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน
- การป ระเมิ น คุ ณ ธรรมแ ละค วาม
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
( Integrity and Transparency Assessment ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดสตูลได้
คะแนน ร้อยละ ๘๒.๓๙ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก

 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
- จังหวัดสตูลได้ขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมนานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน 8,526 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
602,757 คน

 ความสัมพันธ์ชายแดน-มาเลเซีย
- ส่ ง เสริมความสั มพั น ธ์ ระหว่ างประชาชนใน
พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย จานวน 3 โครงการ
- ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา จานวน 41
โรงเรียน
- งาน OTOP สานสั ม พั น ธ์ 2 แผ่ น ดิ น ไทยมาเลเซีย จานวน 1 ครั้ง
- ตรวจร่วมไทย – มาเลเซีย จานวน 3 ครั้ง
- เจรจาการค้ากับประเทศมาเลเซีย จานวน 2
ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 48 ราย

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
ยั่งยืน
- ขยะมู ล ฝอยเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล วั น ละ
152.79 ตั น รวม 55,769.01 ตั น /ปี ปริ ม าณขยะที่ เ ข้ า สู่
ระบบกาจัด รวม 31,155.74 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 55.87
- สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย จ านวน ๑๓ แห่ ง
สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูน ย์กาจัดขยะมูล ฝอยรวม เทศบาล
เมืองสตูล และศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑
เทศบาลตาบลกาแพง
- ส่ งเสริ ม ให้ ชุ ม ชนและโรงเรี ย นมี ก ารจั ด การขยะ
ตั้งแต่ ต้ นทาง โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งมีชุมชนควนโดนใน และ
โรงเรี ยนควนโดนวิท ยา เป็ น พื้น ที่ ต้น แบบและเป็นศูน ย์การ
เรียนรู้ของจังหวัดสตูล
-การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด จานวน 114 แห่ง (จากจานวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 327 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 34.87
-ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จานวน 716.17 ตัน มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน
713.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.56
- จังหวัดสตูลได้รับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจาปี 2560
ประเภทกลุ่มจังหวัด

 การพั ฒ นาและส่งเสริ มการใช้ป ระโยชน์ จ าก
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ย และพั ฒ นา
และนวัตกรรม

- ส่ งเสริม เทคโนโลยี พ ลั งงานทดแทน ปี 25502560 จานวน 21 แห่ง
- ส่งเสริมเทคโนโลยีพ ลังงานทดแทน ปี 2560
จานวน 2 แห่ง 21 ตาบล
 อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน ส่งเสริมการ
ใช้เตาเศรษฐกิจแบบประยุกต์(เตามณฑล) แบบ 2 กระทะ
ให้แก่กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานบ้านควนไสนสามารถลด
การใช้พลังงาน(ไม้ฟืน )และลดเวลาได้ 50% และกลุ่ ม
ส่ ง เสริ ม อาชี พ บ้ า นกลาง(ขนมพื้ น บ้ า น) สามารถ ลด
พลังงาน(LPG) ได้ 50%
 อบต.ควนกาหลง ส่ ง เสริ ม การใช้ ง าน
หลอดไฟฟ้า LED ประชาชนสามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า
ได้ 25% ได้รับประโยชน์ 121 ครัวเรือน

o การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้าท่วม
-ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้าท่วม
7 อาเภอ 31 ตาบล 222 หมู่บ้าน 11 ชุ ม ชน ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อน 22,714 ครัวเรือน 68,179 คน
 การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ การด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพของประชาชน
- ร้ า นอาหารและแผงลอยจ าหน่ ายอาหาร ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT)
จานวน 743 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 90.5
-ส่ งเส ริ ม คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต เด็ ก ส ต รี ผู้ สู งอ ายุ ผู้ พิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส จานวน 18,534 ราย

-ด้ า นการประกอบอาชี พ พื ช เสี ย หาย 28,609 ไร่
เกษตรกรได้ รั บ ผลกระทบ 13,884 ราย ปศุ สั ต ว์
479,584 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบ จานวน 10,299
ราย ประมง 1,048.13 ไร่ เกษตรกรได้ รับ ผลกระทบ
จานวน 1,306 ราย
- ให้ความช่วยเหลือ จานวน 2,183,217.05 บาท

ยุทธศำสตร์พื้นที่ (area)
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 16 โครงการ งบประมาณ
189,428,800 บาท
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศที่หลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 20,184,100 บาท
ผลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเดิม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก ทาให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีมาตรฐาน สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
และต้องการมาเยือนอีก และการทาตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งผลให้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเลือกเดินทางมาเยือนจังหวัด จากต้นปีถึงไตรมาส 3 มีจานวนนักท่องเที่ยว 1,198,872 คน สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
6,749.31 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในปี 2560 จังหวัดสตูลได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ดีเด่น คือ ถ้าเลสเตโกอน ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์(อุทยานธรณีสตูล) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 30,053,065 บาท
ผลการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต แปรรูป เพือ่ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนา
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและ
ท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมลู ค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร จานวน 453 ราย แปลงสาธิต 453 แปลง พื้นที่ 2,513 ไร่ และส่งเสริมเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากความต้องการของประชาชนเอง การระเบิดจากข้างใน
ส่งผลเกิดการอยู่ดีกินดี ชีวีมีสขุ ด้วยชีวิตแบบพอเพียง
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 25,481,800 บาท
ผลการดาเนินการ จานวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิ สามารถดาเนินการได้ร้อยละ
117.47 ทั้งนี้โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ปี 2560 ผู้ป่วยเบาหวานลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 20
และโรคความดันโลหิตสูง ลดลง ร้อยละ 17.6 แรงงานที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม ปี 2560
ดาเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ สถานการณ์ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่แพร่
ระบาดรุนแรง (สีแดง) ลดลง ดาเนินการได้ลดลง 45 หมู่บ้าน ทั้งนี้จังหวัดเน้นโครงการ To be Number One ส่งผลให้ทุก
ภาคส่วนมีจิตสานึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไข โดยปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 83,116
คน ซึ่งจังหวัดสตูลมีผลงานที่โดดเด่นในระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 113,709,835 บาท
ผลการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เส้นทางชายฝั่งทะเล เส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน พื้นที่เกษตร จานวน 5 สายทาง รวมระยะทาง 16.5 กิโลเมตรส่งผลให้เกิดความสะดวกในการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และส่งผลไปยังจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 39,461,700 บาท
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 33,185,000 บาท
2. ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,715,000 บาท
3. พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร
จานวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
4. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมลู ค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 561,700 บาท
ผลการดาเนินงาน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จานวน 3 แห่ง ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว จานวน 7 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50,000 คน
สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล 20 แห่ง 40 ผลิตภัณฑ์
งบประมาณกลุ่มจังหวัด(เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 812,642,000 บาท
โดยจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 432,252,400 บาท
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ และวางระบบป้องกันสาธารณภัย
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 253,228,000 บาท
3. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 127,162,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเกาะหลีเป๊ะ จานวน 55 ตัว ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จานวน 48 สาย ระยะทาง
83.56 กิโลเมตร ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จานวน 1 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ยางพาราแก่กลุ่มสหกรณ์ จานวน 16 แห่ง
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โครงกำรสะพำนถนนสตูล – เปอร์ลิส (ตำมะลัง – ปูยู – บูเก็ตปูเต๊ะ)
IMT-GT (โครงการก่อสร้างถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส(ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ))

สถานะปัจจุบัน :
 วันที่ 29 กันยายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้น ที่ตรวจราชการจังหวัด
สตูล มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ จ.
สตูล โดยให้กรมทางหลวง ร่วมกับกรมศุลกากร สศช. กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดาเนินการ
พัฒนาโครงข่ายเส้นทางหลวงสตูล-รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงทางตะวันตกไปยังรัฐปีนัง
และเชื่อมโยงทางทะเลไปยังสุมาตรา โดยให้ดาเนินการให้เป็นรูปธรรมและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ที่ชัดเจน

จุดเริ่มต้นถนนโครงการ 0.24 km

สะพานข้ามทะเลเชื่อมไปถึงตาบลปูยู 4.50 km

สะพานข้ามเกาะไปยังอีกฝั่ง 0.79 km

สะพานข้ามไปยังรัฐเปอร์ลิส 8.60 km

กาแพงรอยต่อรัฐเปอร์ลิส
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อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) สู่ อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark)

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก Prof.Artur Sa ผู้ประเมินจากประเทศโปรตุเกต
และ Mr.Li Wei ผู้จัดการสานักงานอุทยานธรณีเขาหวงซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ในประเมิน
อุทยานธรณีสตูลเพื่อประเมินเป็นอุทยานธรณีโลก สรุปผลการประเมินลงพื้นที่อุทยานธรณีสตูลเบื้องต้น ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง
2. โรงเรี ย นจี โ อพาร์ ค โรงเรี ย นทุ่ ง หว้ า วรวิ ท ย์
เป็นโรงเรียนจีโอพาร์คที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
3. การบริหารจัดการอุทยานธรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ของอุทยานธรณี
4. พื้นที่ทางธรณีวิทยา เป็นที่ประจักษ์มีหลักฐานด้าน
วิชาการในระดับนานชาติ
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บทที่ 4
ผลกำรติดตำมและผลสัมฤทธิ์โครงกำร
4.1 แนวคิดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระบบกำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 “ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึ งถึ งความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
การบริ ห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์เป็ น กิ จ กรรมส าคัญ ของแผนการปรับ เปลี่ ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการ
บริหารงานของภาครัฐ ซึ่งกาหนดว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการทางาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อม
กั บ แนวคิ ด การบริ ห ารภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management) ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประชาชนและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทางานของภาครัฐมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยนาเข้ากระบวนการ
ทางานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความสาคัญ
กับการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กัน รวมถึงมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ง
า
น
มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชน
และงบประมาณแผ่นดิน
กำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมี
การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาให้ผู้บริหารทราบ
ผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นการควบคุมทิศทาง
การดาเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ฯ ของหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทาเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้
ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต ผลลัพธ์
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ และสาธารณชน
ดั ง นั้ น ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ งาน บริ ก าร หรื อ กิ จ กรรมที่ เกิ ด จากการท างานได้ ผ ลผลิ ต (Outputs)
ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่ างแท้จ ริงหรือเป็ น ที่พึงพอใจ เช่น ปลู กบ้ านได้ 1 หลั ง (Outputs) บ้านหลั งดังกล่าวน่าอยู่ มีอากาศ

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

25

ถ่ายเทได้สะดวก (Outcomes) หรือ การซ่อมถนนได้ 5 กิโลเมตร เป็น ผลผลิต (Outputs) ถนนสายนั้นทาให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางจากการซ่อมแซม เป็น ผลลัพธ์ (Outcomes)
วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทาให้
ทราบผลการปฏิบั ติงานเมื่อเทีย บกับ แผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร และ ท าให้ แ ก้ ปั ญ หาได้ ทั น ท่ ว งที หากผลการปฏิ บั ติ ง านไม่ น่ า พึ งพอใจ ผู้ บ ริ ห ารมี โอกาส
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที
กำรบริหำรงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมีหลักที่สำคัญ 6 ประกำร ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยคานึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
ตนเองไปพร้อม ๆกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
3. หลั ก ควำมโปร่ ง ใส (Transparency) หมายถึ ง การสร้างความไว้ ว างใจซึ่ งกั น และกั น ของโดย
ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
4. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ
5. หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในหน้าที่
รับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสี ยจากการ
กระทาของตน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการดาเนินการ
6. หลั ก ควำมคุ้ ม ค่ ำ (Utility) หมายถึ งการบริ ห ารจั ด การและใช้ ท รั พ ยากรที่ มี จ ากั ด เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ส่ ว นรวม โดยมีความประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สิ นค้ า และบริการที่ มีคุ ณ ภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
กำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนกำรของกำรบริหำร (PDCA) ได้แก่
Plan มีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน (ต้องการทราบว่าผลสัมฤทธิ์คืออะไร)
Do มีการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้หรือไม่
Check มีการตรวจสอบว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่
Act ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้
ระบบกำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
การบริหารมุ่ งผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช้วิสัยทัศน์
พัน ธกิจ วัตถุป ระสงค์ และกลยุ ทธ์ซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกรอบในการกาหนดปัจจัยหลักแห่ ง
ความส าเร็ จ (CSF) และตัว ชี้วัดผลการดาเนิ น งานหลั ก (KPI) ของการบริห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์ การบริห ารมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือช่วยประเมินความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์ องค์กรที่มีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์สามารถใช้ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงความก้าวหน้าของการบรรลุ
วิสัยทัศน์หากผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารองค์กรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
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กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน

CSF/KPI

ปฏิบัติการ

CSF/KPI

ปัจจัยนาเข้า

ปัจจัยที่จาเป็นเบื้องต้นสาหรับส่วนราชการไทยที่จะนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ ได้แก่
 องค์กรมีการจัดทาแผนกลยุทธิ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน
 การให้ความร่วมมือจากผู้บริหารในการกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน
 การมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน
กรอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำร
Balanced Scorecard เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ.1992 โดย Robert S.Kaplan
David P. Norton จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรของ
ภาคเอกชน ใน 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในองค์กร ด้านองค์กร และ ด้านการเงิน ต่อ
มาได้มีการนาไปใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยราชการหลายประเทศ
Balanced หมายถึง ความสมดุลของจานวนมุมมองที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร เวลากาหนด
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KPI) เพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนและช่วย
ให้มีการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน
Scorecard หมายถึง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ซึ่งนามาอยู่ในรายงานสาหรับผู้บริห าร
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุวัถุประสงค์ขององค์กร
สานักงาน ก.พ. ได้นา Balanced Scorecard มาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางกาหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความสาเร็จ (CSF) และ ตัวชี้วัดผลการดาเนิ นงานหลัก (KPI) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่ วน
ราชการ โดยการพิจารณาจากมุมมองด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
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กรอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรในมุมมองด้ำน 4 ด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภำยนอกองค์กร (External Perspective)
เป็นการพิจารณาองค์กรในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ต่าง ๆ รัฐบาล หน่วยงานราชการอื่นๆ รั ฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒ นา
เอกชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ
2. ด้ำนองค์ประกอบภำยในองค์กร (Internal Perspective)
เป็นการพิจารณาย้อนกลับไปที่โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถ
หลักขององค์กร วัฒนธรรม และค่านิยม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ จริยธรรม ขวัญกาลังใจ
3. ด้ำนนวัตกรรม (Innovation Perspective)
เป็นการพิจารณาความสามารถขององค์กรต่อความเปลี่ยนแปลงเป็นการมองไปในอนาคตว่าองค์กร
ควรริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งกว่าเดิม เช่น งานวิจัย
ที่นาสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการตรวจค้น
ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4. ด้ำนกำรเงิน (Financial Perspective)
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประหยั ด ทรัพ ยากรทางการบริ ห าร ความคุ้ ม ค่ าของเงิน งบประมาณที่ ใช้
ความสามารถของการให้บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการป้องกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบที่ปรากฏ

Balanced Scorecard Appield Model
ด้ำนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภำยนอกองค์กร
(External Perspective)
ผู้รับบริการ/ ประชาชน รัฐบาล
รัฐ-วิสาหกิจ ผลกระทบจากภายนอกองค์กร

ด้ำนกำรเงิน
(Financial Perspective)
การประหยัด การมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าของทรัพยากร การ
ป้องกันการทุจริต

ด้ำนองค์ประกอบภำยในองค์กร
(Internal Perspective)
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทักษะ จริยธรรม กระบวนการ
ทางาน วัฒนธรรมองค์กร

ด้ำนนวัตกรรม
(Innovation Perspective)
ความคิดริเริม่ สิ่งใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว เช่น การพัฒนาระบบงาน
การสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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4.2 วิธีดำเนินกำร
ขั้นที่

กิจกรรม

เครื่องมือ

ผลลัพธ์

1

1. ศึกษา รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

การตรวจสอบ
เอกสาร

ข้อมูลรายละเอียดการ
ดาเนินงานโครงการ

2

2. พัฒนาและสร้างเครื่องมือ
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสารวจ

ข้อมูลจากแบบสารวจ

3

3. ประชุมชี้แจง กรอบการ
ประเมินต่อหน่วย
ดาเนินการโครงการ

การประชุม

การชี้แจงรายละเอียด
การประเมิน

4

4. ติดตามประเมินผล
โครงการ โดยทาการ
สุ่มตรวจเยี่ยม

การตรวจติดตาม
ภาคสนาม

ผลการตรวจเยี่ยม
ภาคสยาม ปัญหา
อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขปัญหา

5

5. วิเคราะห์ผลข้อมูลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ในแบบสารวจ

สรุปผลการ
ประเมิน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามโครงการ
และผลการเบิกจ่าย

6

6. สรุปรายงานผลการติดตามประเมิน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน
ดาเนิ น การตรวจสอบข้ อมู ล รายละเอีย ดการด าเนิ น งานตามโครงการ ผลการเบิ ก จ่าย เพื่ อ น ามา
พิจารณาความสาเร็จของการดาเนินงานตามกาหนดระยะเลาของการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำและสร้ำงเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการพัฒนาและสร้างแบบสารวจ โดยมีกระบวนดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. ออกแบบสารวจโดยให้ส อดคล้องกับสภาพการดาเนินงานโครงการของจังหวัดสตูล และนาไป
ปรึกษาผู้บริหารจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
3. นาเครื่องมือมาปรับปรุงและจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจง กรอบกำรประเมินต่อหน่วยดำเนินกำรโครงกำร
จัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประเมินของแบบสารวจ ให้กับหน่วยงาน และกาหนดระยะเวลา
ในการส่งกลับมายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดสตูล
ขั้นตอนที่ 4 ติดตำมประเมินผลโครงกำร โดยทำกำรสุ่มตรวจเยี่ยม
ลงพื้นที่ภาคสนาม โดยดาเนินการสุ่มโครงการให้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์และครอบคลุมทุกภารกิจ
ดาเนินการสุ่มโครงการที่สาคัญ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อ
ไปสู่ผลดาเนินการโครงการที่สาเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 วิเครำะห์ผลข้อมูลตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในแบบสำรวจ
ดาเนินการวิวเคราะห์เนื้อหา จากแบบสารวจที่ได้รับกลับมา และดาเนินการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย
จากระบบ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล
ดาเนินการจัดทารายงานและสรุปผลการประเมิน
แผนกำรดำเนิน งำนกำรประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูลและกลุ่ม
จังหวัดภำคใต้ชำยแดน
ที่
กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน
ก..พ.

1
2
3
4
5
6
7
8

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ศึก ษารวบรวม และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ สร้ าง
เครือ่ งมือในการสารวจข้อมูล
จัดทาแบบสอบถาม เพื่อการติดตามประเมินผล
ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบแนวทางการประเมิ น ต่ อ หน่ ว ย
ดาเนินการตามโครงการ
หน่วยดาเนินการ จัดส่งข้อมูลผลการดาเนินโครงการ
เก็บรวบรวมสรุปข้อมูลเพื่อการประเมินผล
ติดตามประเมิน ผล เช่น การประชุม การส ารวจพื้ น ที่
การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล จัดส่งร่างรายงานผลการติดตามประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจังหวัด
สตูลและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ฉบั บ สมบู ร ณ์ บทสรุ ป
ผู้บริหาร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดสตูลและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

30

4.3 ผลกำรติดตำมและผลสัมฤทธิ์โครงกำร
งบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 16 โครงกำร 1 รำยกำร งบประมำณ 197,425,596 บำท
ที่
1

โครงกำร
งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
รวม 16 โครงกำร 1 รำยกำร
197,425,596
โครงการฟื้นฟูชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านหลังการ
8,582,251 สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ปรับเปลี่ยนเลิกการใช้เครื่องประมงโพงพาง

2

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปสัตว์น้า
เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่อาเซียน

8,308,019 สานักงานประมงจังหวัดสตูล

3

โครงการการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

4

โครงการพัฒนาเส้นทางชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล

52,705,800 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สตูล
10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สตูล

5

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์
จังหวัด

26,999,000 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สตูล

6

โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อยุทธศาสตร์การค้า
ชายแดน

23,999,000 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สตูล

7

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติทะเลบันจังหวัดสตูล

3,577,000 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

8

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอุทยาน

8,897,093 อาเภอทุ่งหว้า (อบต.นาทอน)

9

โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน
GMP
10 โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

5,000,000 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล (โรงพยาบาลละงู)
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
8,440,000 จังหวัดสตูล (อบจ.สตูล)

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน OTOP
จังหวัดสตูล

2,987,300 สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
6,969,400 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สตูล

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

9,049,400 ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
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ที่

โครงกำร

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สตูล

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชดาริ

2,999,765 สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสตูล

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

9,911,568 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

16 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดน

1,000,000 ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
(กลุ่มงานป้องกัน)

17 งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 สานักงานจังหวัดสตูล
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 ผลกำรดำเนินงำนแยกรำยโครงกำร
ที่
1

โครงกำร
งบประมำณ
โครงการฟื้นฟูชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านหลังการ 8,582,251
ปรับเปลี่ยนเลิกการใช้เครื่องประมงโพงพาง

กิจกรรม
- ถ่ายทอดความรู้ด้ านกฎหมายประมง ความรู้
ด้ านเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าชายฝั่ ง ด้ านการแปรรู ป
สัตว์น้าและด้านแพปลาชุมชน การซ่อมเครื่องมือ
ประมงพื้นบ้านการทาซั้งเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งมอบปัจจัยการผลิต
เป้าหมายชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน
อ.เมื อ งสตู ล อ.ท่ า แพ อ.ทุ่ ง หว้ า และ อ.ละงู
เป้าหมาย 8 ชุมชน จานวน 385 ครัวเรือน

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักงานประมงจังหวัดสตูล

เป้ำหมำย
1.เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มอาชีพทางเลือกให้ชุมชนประมง
ทะเลชายฝั่งพื้นบ้านที่ปรับเปลี่ยนจากเครื่องมือประมงผิด
กฎหมายและมี คาสั่งห้ ามใช้ จานวน 8 ชุ มชน เป้ าหมาย
385 ครัวเรือน
2. เพื่ อสร้างและพั ฒ นากลุ่ มอนุรัก ษ์ ท รัพ ยากรประมงใน
ชุมชนประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านองค์ความรู้การจัดการกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง การระดมทุนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

1. ร้อยละของชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านไม่กลับไปทา
เครื่องมือโพงพางอีก ร้อยละ 100 (รื้อถอนเครื่องมือ
โพงพางได้ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสตูล รวม 1,173 ปาก)
2.ร้อยละของชาวประมงทีส่ ร้างและพัฒนากลุม่ อาชีพ
ทางเลือกในชุมชนประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านที่ปรับเปลี่ยน
จากเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ร้อยละ 80
3. มีการสร้างและพัฒนากลุ่มอนุรกั ษ์ทรัพยากรประมงใน
ชุมชนประมงทะเลพื้นบ้าน ผลกระทบที่ได้รับ ผลกระทบ
ทางบวก ครัวเรือนชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านมีแหล่ง
ทาการประมงบริเวณชุมชน ลดการออกไปทาการประมง
ห่างฝั่ง ต้นทุนการทาประมงต่าลง ผลกระทบทางลบ ไม่มี

ปัญหาอุปสรรค :
มีแกนนายุยง ปลุกปั่นให้ต่อต้านไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหา
เลิกใช้เครื่องมืโพงพาง โดยยุยงไม่ให้ร่วมมือกับทางราชการ
เช่น ไม่เข้าร่วมอบรมสัมมนา ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
กลุ่ม การแก้ไขปัญหา
1. ประสานความร่วมมือกับนายอาเภอท้องที่ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างความเข้าใจ
2. รื้อถอนเครื่องมือโพงพางที่ปลูกสร้างใหม่ และตรวจ
ป้องกันปราบปรามการกระทาผิด
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ที่
2

โครงกำร
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปสัตว์น้า
เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่อาเซียน

กิจกรรม
1. ชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน อาเภอ
ละงู จานวน 6 กลุ่ม
2. ชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน อาเภอ
ทุ่งหว้า จานวน 6 กลุ่ม
3. ชุมชนชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน อาเภอ
ท่าแพ จานวน 6 กลุ่ม 4. ชุมชนชาวประมงทะเล
ชายฝั่งพื้นบ้าน อาเภอเมืองสตูล จานวน 6 กลุ่ม
5. เกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน
รายย่อยไม่เกิน 10 ไร่

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
8,308,019 สานักงานประมงจังหวัดสตูล
เป้ำหมำย
1.ครัวเรือนเกษตรกรและชาวประมง 1350
ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2.ร้อยละของกลุ่มแปรรูปสัตว์น้าที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรองมาตรฐานการผลิตสากล ร้อยละ 80
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้าได้รับการพิจารณา ตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 20 กลุ่ม 600
ราย
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้าที่ได้มาตรฐานสากล
ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 5
ผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เพาะอนุบาล
ได้รับการพัฒนา ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 11 กลุ่ม 120 ราย
4. เกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ามันราย
ย่อยได้มีอาชีพเสริม ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 14 กลุ่ม 420 ราย

รูปภาพการดาเนินโครงการ
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
3

โครงกำร
โครงการการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม
1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านปาหนัน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง
4.500 กม. 2.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสาย สต.3014 แยกทางหลวง
หมายเลข 416 - ถ้าเจ็ดคต อ.ละงู, ควนกาหลง
,มะนัง จ.สตูล ระยะทาง 4.000 กม.

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
52,705,800 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
เป้าหมาย
1.ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว จานวน 2 สาย ระยะทางรวม 8.5 กม.
2.ประชาชนทั่วไปพื้นที่ อ.ควนกาหลง , อ.ละงู,
มะนัง จ.สตูล 2,000 ครอบครัว และนักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. ราษฎรในพื้ น ที่ และบริ เวณใกล้ เคี ย งรวมทั้ ง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น
2.ราษฎรในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เป็นการสร้างรายได้ และสร้างงานให้แก่ชุมชน

ปัญหาอุปสรรค :
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ฝ นตกชุ ก บ่ อ ย ไม่ ค่ อ ย
เป็ น ไปตามฤดู กาล ทาให้ เป็ น ปั ญ หา อุป สรรค ใน
การก่อสร้าง เนื่องจากข้อจากัด ปัจจัยต่าง ๆ เช่น
การก าหนดระยะเวลาในพื้ น ที่ ฝ นตกชุ ก ได้ เพื่ อ
ระยะเวลาในการก่อสร้างลงในประมาณการแล้ว แต่
บางช่วงเวลา ยังมีฝนตกชุกบ่อย ไม่สามารถจะเพิ่ม
จานวนวัน ที่จะก่อสร้างได้อีกจึงเป็นปัญหา อุปสรรค
ของผู้รับจ้าง
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ที่
4

โครงกำร
โครงการพัฒนาเส้นทางชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล

กิจกรรม
1.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
สต.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 416 – บ้านทุ่ง
บุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 1.500 กม.

เป้าหมาย
1. ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จานวน 1 สาย
ระยะทาง 1.500 กม.
2.ประชาชนทั่วไปพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 900
ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้ง
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ได้ใช้เส้นทางใน
การคมนาคม ได้สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.ราษฎรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้ง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น
2. ราษฎรในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เป็นการสร้างรายได้ และสร้างงานให้แก่ชุมชน
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
5

โครงกำร
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์
จังหวัด

กิจกรรม
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.
4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 –บ้าน
ปากคอก อ.ควนกาหลง,มะนัง จ.สตูล ระยะทาง
3.500 กม.
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
26,999,000 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล

เป้าหมาย
1.ถนนลาดยาง จานวน 1 สาย ระยะทาง 3.500
กม.
2.เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน รวมทั้งการ
ขนส่งสินค้าด้านการประมง การเกษตร ได้อย่าง
รวดเร็ว และลดต้นทุนรายจ่ายในการเดินทาง
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. ราษฎรในพื้ น ที่ และบริ เวณใกล้ เคี ย งรวมทั้ ง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ใช้ถนนที่มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น
2. ราษฎรในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เป็นการสร้างรายได้ และสร้างงานให้แก่ชุมชน
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
6

โครงกำร
โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อยุทธศาสตร์การค้า
ชายแดน

กิจกรรม
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.
3005 แยกทางหลวงหมายเลข 406–บ้านทุ่ง
อ.เมือง,ควนโดน จ.สตูล ระยะทาง 3.000 กม.

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
23,999,000 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล

เป้าหมาย
1. ถนนลาดยาง 1 สาย ระยะทาง 3.00 กม.
2.เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน รวมทั้งการ
ขนส่งสินค้าด้านการเกษตร การค้าชายแดน ได้อย่าง
รวดเร็ว และลดต้นทุนรายจ่ายในการเดินทาง
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1. ราษฎรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้ง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ใช้
ถนนที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
2. ราษฎรในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เป็นการสร้างรายได้ และสร้างงานให้แก่
ชุมชน
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
7

โครงกำร
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติทะเลบันจังหวัดสตูล

กิจกรรม
1.ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติทะเลบันจังหวัดสตูล

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
3,577,000 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

เป้ำหมำย
1.ศูนย์บริรการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทะเล
บันจังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.จังหวัดสตูลมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออานวยความสะดวกรองรับแก่
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.รายได้ได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
8

โครงกำร
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอุทยาน

กิจกรรม
1.งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
2.งานก่อสร้างห้องน้า
3.งานก่อสร้างรั้วสแตนเลส
4.งานก่อสร้างคูระบายน้า
5.งานก่อสร้างโรงจอดรถ
6.งานก่อสร้างลานคอนกรีต
7.งานก่อสร้างประติมากรรมซากฟอสซิลในตาบล
นาทอน

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
8,897,093 อาเภอทุ่งหว้า (อบต.นาทอน)

เป้ำหมำย
1.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมโรงจอดรถ
ลานจอดรถ จานวน 1 แห่ง
2. ประติมากรรมซากฟอสซิลตาบลนาทอน
อ.ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.จังหวัดสตูลมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออานวยความสะดวกรองรับแก่
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่
อุทยานธรณีสตูล
3.รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙
ร้อยละ 2 (รอข้อจากกรมการท่องเที่ยว)
4.จานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปี
๒๕๕๙ ร้อยละ 2 (รอข้อจากกรมการท่องเที่ยว)

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
9

โครงกำร
โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน
GMP

กิจกรรม
1.ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ๓๙๒
ตร.เมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๓๓ และแบบฉบับแก้ไข
สาหรับผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
5,000,000 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
(โรงพยาบาลละงู)
เป้ำหมำย
1.ศูนย์ผลิตยาสมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐาน GMP
จานวน 1 แห่ง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตมี
คุณภาพปลอดภัย
2.วัตถุดิบสมุนไพรในการผลิตมาจากการเพาะปลูก
ของประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งผลิตและ
กระจายยาสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัด
สตูลและจังหวัดใกล้เคียง

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
โครงกำร
10 โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรม
1.ปรับปรุงอัฒจันทร์ สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร เบิกจ่ำยแล้ว จำนวน
5,038,680 บำท คิดเป็นร้อยละ 59.70
ผลกำรดำเนินงำน 94%

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
8,440,000 สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล (อบจ.สตูล)

เป้าหมาย
1.อัฒจันทร์ที่ได้รับการปรับปรุง สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.ประชาชนมีความพึงพอใจในการนั่งชมการแข่งขัน
กีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
2. ภูมิทัศน์พื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูลมีความ
สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสตูล
3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่
จังหวัดสตูล

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
โครงกำร
11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
2,987,300 สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

กิจกรรม
1.เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2.ฝึกอาชีพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

เป้ำหมำย
เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส จานวน 1,760 คน

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงกำร : เด็ก และเยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จานวน 1,760 คน
ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิต อาทิ การดูแลสุ ขภาพ ถ่ายทอดคลั ง
ปัญ ญา กฎหมายที่ ผู้สู งอายุควรรู้ ฝึกอบรมอาชีพ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว และชุมชนได้
และสามารถสร้างเครือข่ายในการดาเนินงานในพื้นที่
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประสานเชื่อมโยงการทางาน
ทั้ ง ในระดั บ องค์ ก รประชาชน และภาครั ฐ อย่ า ง
ต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค : กิจกรรมฝึกอาชีพ ฯ ไม่มีตลาด
รองรับสินค้า
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ที่
โครงกำร
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน OTOP
จังหวัดสตูล
กิจกรรม
1.การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2.การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
6,969,400

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สตูล

เป้ำหมำย
๑) เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ระดับ 1-4 ดาว จานวน 50 ผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
๒) เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 50 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์
๓) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-4
ดาว และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้
2.กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-4
ดาว และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สู่ OTOP ระดับ 5 ดาว
3.ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต /
ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1 - 4 ดาว และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐาน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
โครงกำร
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล
กิจกรรม
1. จัดหาอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสานึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้ผา่ นการ
บาบัดยาเสพติด
4. ขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE และการดาเนินการ
แข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
5.ส่งเสริมผู้นาศาสนา/ชุมชน สร้างกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
6. ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสัมพันธ์เพื่อห่างไกลยาเสพติด

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
9,049,400 ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
เป้าหมาย
1. ภาคราชการได้สร้างพลังแนวร่วมในการแจ้งเบาะแส
ด้านยาเสพติด 2. ลดปัญหาด้านอาชญากรรม เพิ่ม
ความปลอดภัยให้ประชาชน 3. จานวนผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ตดิ
ยาเสพติดในพืน้ ที่จังหวัดสตูลลดลง 4. ชุมชนและสังคม
ในจังหวัดสตูลมีความสงบสุข 5. ผู้นาศาสนาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. ประชาชนเข้ า ใจและให้ ค วามร่ว มมื อในการแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดได้ถึงระดับพื้นที่หมู่บ้าน
2. เพิ่ ม ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสด้ า นยาเสพติ ด ให้ กั บ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
3. สามารถนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
ทางกฎหมายได้
4. ประชาชนทั่ ว ไปมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
5. แกนน า เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้คาปรึกษาสมาชิกที่มี
ปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพือนได้
6. เยาวชน สมาชิ ก TO BE NUMBER ONE มี ค วาม
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและมีทักษะในการปฏิเสธ
เพื่อให้ตัวเองพ้นภัยจากสิ่งเสพติดได้
7. ส ร้ า งก ระ แ ส ให้ เย าวช น แ ล ะ ส ม าชิ ก TO BE
NUMBER ONE "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"
8. ชมรม TO BE NUMBER ONE มี ก ารพั ฒ นาและ
ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น

ปัญหำอุปสรรค :
1.งบประมาณดาเนินงานในภาพรวมยังไม่เพียงพอ

2.ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานบางกิจกรรม
3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงมีน้อยมาก
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ที่
โครงกำร
14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชดาริ
กิจกรรม
1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในแต่ละ อาเภอๆ ละ
1 ศูนย์ รวม 7 ศูนย์
2.ดาเนินการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม
สาธิต ให้แก่เกษตรกร จานวน 7 อาเภอๆละ 1 ศูนย์ๆ
ละ 50 คน รวมจานวน 350 คน
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรตามความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 350 คน

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

งบประมำณ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
2,999,765 สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสตูล

เป้าหมาย
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร จานวน 7 ศูนย์
2. เกษตรกรสามารถดาเนินกิจกรรมด้านการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ จานวน 350 คน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดาเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต
(Learning by doing) แบบมีส่วนร่วมของผู้เข้า
ร่วมโครงการฯ
2.เกษตรกรมีความรู้และความสามารถดาเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้

รูปภาพการดาเนินโครงการ
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
โครงกำร
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

งบประมำณ
9,911,568

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

กิจกรรม
1.พัฒนาคุณภาพน้ายาง
2.ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ามันทดแทนสวนเก่า
3.การจัดระบบน้าในสวนปาล์มน้ามัน

เป้ำหมำย
1.พัฒนาคุณภาพน้ายาง จานวน 350 ราย พื้นที่ 7
อาเภอ
2.ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ามันทดแทนสวนเก่า จานวน
70 ราย พื้นที่ 7 อาเภอ
3.การจัดระบบน้าในสวนปาล์มน้ามัน จานวน 10
ราย

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.เกษตรกรผู้ ป ลู กยางพาราตามเป้ าหมายมี ความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและขยายผลไป
ยังเกษตรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
2.พื้นที่การปลูกปาล์มน้ามันพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น สามารถ
เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้และโอกาสให้กับเกษตรกร
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผลผลิตการเกษตรราคา
ตกต่ า และขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของ
จังหวัด
3.สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
โครงกำร
16 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดน

กิจกรรม
1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ
1,000,000

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
(กลุ่มงานป้องกัน)

เป้ำหมำย
1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนะรรมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย จานวน 4 ครั้ง
2.ส่งเสริมให้มีการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดน
เพิ่มมากขึ้น ประชาชนทั้งสองประเทศมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.ประชาชนทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ปัญหาอุปสรรค :
1.การประสานงานค่อนข้างจะลาบาก เพราะไม่ค่อย
มีเจ้าหน้าที่ชานาญด้านภาษา
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งบประมำณกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 5 โครงกำร งบประมำณ 39,461,700 บำท
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
1

2

3

4

รวมทั้งสิ้น 5 โครงกำร
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางปั่นจักรยานอ่าว
เมาะและ อ่าวสน และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.เกาะ
สาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 3 กม.
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
กิจกรรมที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุม่ จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมที่ 1. การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าว
นานาชาติ
กิจกรรมที่ 2. การจัดงานส่งเสริมภูมิวัฒนธรรมเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จชต. เชื่อมโยง 4 รัฐ มาเลเซีย
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์ภาคใต้
(Satun Southern Bike 2017)
กิจกรรมที่ 4 Satun Geopark Festival
กิจกรรมที่ 5 การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาดนานาชาติ
กิจกรรมที่ 6 การจัดงานตลาดกูเด็น
กิจกรรมที่ 7 แข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา
โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมที่ 1. จ้างเหมาสารวจและประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 2. ค่าโฆษณาโทรทัศน์
กิจกรรมที่ 3. จ้างเหมาจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4. จ้างเหมาผลิตสื่อวีดที ัศน์
โครงการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าฮาลาลให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานอื่นๆ (อย. มผช. GMP
Haccp)
กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าฮาลาลให้ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานอื่นๆ (อย. มผช. GMP
Haccp)

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

39,461,700
18,105,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
13,500,000 อช.ตะรุเตา
4,119,000 อช.ทะเลบัน
486,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
2,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
2,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
1,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
1,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
2,600,000 สนจ.สต.
600,000 สนจ.สต.
500,000 สนง.ท่องเทีย่ วและกีฬา จ.สตูล
400,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
4,980,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
750,000
600,000
830,000
2,800,000
561,700 สนง.อุตสาหกรรม จ.สตูล
561,700
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5

โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน –
มาเลเซีย ระยะที่ 2
กิจกรรมติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สตูล
Overhead Sign แนะนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สตูล จานวน 8
ป้าย
1.สายทางหลวง 4051 - บ้านหาดทรายยาว 1 ป้าย
2.สายทางหลวง 416 - น้าตกวังสายทอง - น้าตกสายธาร 2
ป้าย
3.สายทางหลวง 416 - บ้านตันหยงละไน้ 1 ป้าย
4.สายทางหลวง 4137 - บ้านปากคอก 3 ป้าย
5.สายทางหลวง 3007 - บ้านคลองเหนือ 1 ป้าย

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

5,715,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
5,715,000

 ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 38,069,642 บาท
- งบลงทุน 2 โครงการ งบประมาณ 23,334,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 22,152,300
บาท (เงินเหลือจ่ายส่งคืนกลุ่มฯ จานวน 1,181,700 บาท)
- งบด าเนิ น งาน 3 โครงการ งบประมาณ 16,127,700 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว เสร็ จ
15,917,342 บาท (เงินเหลือจ่ายส่งคืนกลุ่มฯ จานวน 210,358 บาท)
 ผลการเบิกจ่าย 38,069,642 คิดเป็นร้อยละ 100
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 ผลกำรดำเนินงำนแยกรำยโครงกำร
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางปั่นจักรยานอ่าว
เมาะและ อ่าวสน และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.เกาะ
สาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 3 กม.

กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางปั่นจักรยานอ่าวเมาะและ
อ่าวสน และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง
จ.สตูล ระยะทาง 3 กม.

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

18,105,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
13,500,000 อช.ตะรุเตา

เป้ำหมำย
ถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง
3.00 กม.
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ะรุ เ ตามี เ ส้ น ทางส าหรั บ
ปั่ น จั ก รยานชมธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ต ลอด
เส้ น ทางอ่ า วเมาะและ – อ่ า วสน และเป็ น การ
ส่ งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

51

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
กิจกิจกรรม
ขุด ลอกเลนและก าจั ด พื ชน้ าแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศ
ในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการการดาเนินโครงการ
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

18,105,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
4,119,000

อุทยำนแห่งชำติทะเลบัน

เป้ำหมำย
1. แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้รับการพัฒนา
จานวน 1 แห่ง
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทะเลบันให้ได้
มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1. แหล่งท่องได้รับการพัฒนา มีภมู ิทัศน์ที่สวยงาม และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
2. สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ทาให้มีจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยว

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
กิจกรรมที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
1.อบรมการจั ด ท าแผนการท่ อ งเที่ ย วจั งหวั ด สตู ล โดยมี
กลุ่ ม เป้ า หมายหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในจั ง หวั ด
จานวน 100 คน

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

18,105,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
486,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้าหมาย
จังหวัดสตูลมีแผนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เพื่อ
การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการบริ ห าร
จัดการแหล่ งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน และ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
รูปภาพการดาเนินโครงการ

จังหวัดมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่
เป็นรูปธรรม มีแผนงานโครงการสาหรับการพัฒนา
ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ สร้างความพึ งพอใจให้ แ ก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ยวเพิ่ ม ขึ้ น
สามารถสร้างรายได้ให้ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

2

โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุม่ จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมที่ 1. การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าว
นานาชาติ

กิจกรรม
แข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
2,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้ำหมำย
1.ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
2.อนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้
เป็นที่รู้จักระดับประเทศและนานาชาติ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.เศรษฐกิจจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้าน
การท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้น มีการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่พื้นที่
2.จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม ชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้น
3.รายได้ ของประชาชนในพื้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้น รายได้จ า
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5
4. สร้างความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและเกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีดา้ นการท่องเที่ยว
5.จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม ชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3
6.การจั ด กิ จ กรรมประสบความส าเร็ จ โดยมี ที ม
แข่งขันจากนาชาติ 20 ประเทศ มีผู้ ร่วมกิจกรรม
ประมาณ 50,000 คน
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

2

โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุม่ จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมที่ 2. การจัดงานส่งเสริมภูมิวัฒนธรรมเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จชต. เชื่อมโยง 4 รัฐ มาเลเซีย

กิจกรรม
ออกบู ท เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภู มิ วั ฒ นธรรมเครื อ ข่ า ยการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เชื่อมโยงกับ 4 รัฐประเทศมาเลเซีย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
2,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้าหมาย
1.ประชาสั มพั น ธ์ ส่ งเสริม เครือ การท่ องเที่ ย วโดย
ชุ ม ชน 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก
เชื่อมโยงกับ 5 รัฐประเทศมาเลเซีย จานวน 3 ครั้ง
ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา(อ.หาดใหญ่ ) และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. ประชาชนในชุ ม ชนมี รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่ม
จังหวัด
2. ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยด้ า นการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข็มแข็งมากขึ้น
3 . ส่ งเสริ ม ความ ร่ ว ม มื อ และเชื่ อ มโยงท าง
วั ฒ นธรรมและเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั น ดี กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหาอุปสรรค: ไม่มี

55

2

โครงกำรเทศกำลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์ภาคใต้
(Satun Southern Bike 2017)

กิจกรรม
การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์ภาคใต้
(Satun Southern Bike 2017)
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ จ.สตูล
1,500,000

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้ำหมำย
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ
การกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
2. เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการประหยั ด พลั ง งานหั น มาใช้
จักรยานและการเห็นถึงความสาคัญการใช้จักรยาน
ในการออกกาลังกาย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติมากขึ้น
4. เป็ น การรณรงค์ ก ารออกก าลั ง กาย และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1) ประชาชน นักกีฬา นักท่องเที่ยวได้ทราบถึง
แหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาที่สาคัญของจังหวัดสตูล
2) เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกาย
3) การกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
4) มีนักปั่นทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมประมาณ
100 คน
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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โครงกำรเทศกำลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
กิจกรรมที่ 4 Satun Geopark Festival

กิจกรรม
สตู ล จี โ อพาร์ ค ฟอสซิ ล เฟสติ วั ล (Satun Geopark
Fossil Festival) ค รั้ ง ที่ 4 ระ ห ว่ างวั น ที่ 2 -11
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ สนามหน้ าที่ ว่าการอ าเภอทุ่ ง
หว้า จังหวัดสตูล
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ จ.สตูล
1,500,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้ำหมำย
1.ประชาสั ม พั น ธ์ และส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ธรณีวิทยา อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีแห่ งแรก
ของประเทศไทย
2.เพื่อประกอบการตรวจประเมินอุทยานธรณี สตูล
เป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก
3.เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญมีการตระหนัก
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ พื้ น ที่ ท าง
ธ ร ณี วิ ท ย า ที่ มี อ า ยุ ม า ก ก ว่ า 5 0 0 ล้ า น ปี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต สามารถเพิ่มงาน เพิ่มรายได้แก่
ประชาชนชาวจังหวัดสตูลมากยิง่ ขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวม
เศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 25,000 คน
2.ประชาชนเห็นความสาคัญ มีความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ทางธรณีวิทยาที่มี
อายุมากกว่า 500 ล้ านปี ศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3.อุท ยานธรณี ส ตูล สามารถเป็ นอุ ทยานธรณี โลก
ภายในปี 2561
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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โครงกำรเทศกำลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์ 10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ จ.สตูล
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
กิจกรรมที่ 5 การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 2,600,000 สนจ.สต.
นานาชาติ

กิจกรรม
การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
ณ หาดปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
1.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
สตูลให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักกีฬาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.ส่งเสริมเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้แก่
ประชาชนในพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทา
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น สร้ างรายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนผู้ ม าเยื อ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยว
4. สนามแข่งขัน วอลเลย์บ อลชายหาด เป็น สนาม
ที่สวยแห่งหนึ่งในเอเซีย ทาให้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติ ปี 2560 เป็นปีที่ 2 นับได้ว่า
ประสบความส าเร็ จ เนื่ อ งจากมี นั ก กี ฬ าร่ ว มการ
แข่งขัน จานวน 17 ประเทศ 55 ทีม
ปัญหาอุปสรรค :
ประชาชนในพื้นที่ขาดทักษะด้านภาษาในการ
สื่อสารทั้งภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ

58

2

โครงกำรเทศกำลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์
กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
กิจกรรมที่ 6 การจัดงานตลาดกูเด็น

กิจกรรม
จัดตลาดซึ่งมีการแสดงกิจกรรมและขายสินค้า
ด้านวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัด
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ จ.สตูล
600,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้าหมาย
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สตูล ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็น
จุดกลางเมือง เป็นสถานที่ต้อนรับอาคันตุกะที่มา
เยือนเมืองสตูล
2) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอยู่ดี
มีสุข และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งผลสั
ยืน มฤทธิ์ของโครงการ :
ประชาชนในท้
่นได้า งอั
มีแตหล่
องเที
3) เพืองถิ
่ อ สร้
ลั กงท่ษณ์
พ หุ่ยววในยามค่
ั ฒ นธรรมาคืน
มีกิจกรรมกระตุ
้นเศรษฐกิจทางการท่
องเที
ความสมานฉั
นของประชาชนในจั
งหวัดสตู
ล ่ยว ส่งเสริม
แหล่ งเรียนรู้ท างประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล ให้ เป็น ที่
รู้จั ก ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได้เกิด ความรัก ความหวง
แหน และมี ค วามภาคภู มิ ใ จเมื อ งสตู ล เล็ ง เห็ น
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ร่วมกันอนุรักษ์ให้จังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์สืบไป

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

59

2

โครงกำรเทศกำลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่ม
จังหวัดภำคใต้ชำยแดน
กิจกรรมที่ 7 แข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา

กิจกรรม
แข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

10,100,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬำ จ.สตูล
900,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล

เป้ำหมำย
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวในพื้นที่จังหวัดโดยใช้
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการเป็นสื่อกลาง
2. เพื่ อ ปลู ก ฝั งให้ เด็ ก เยาวชน และประชาชนใน
จั ง หวั ด ให้ มี ค วามสนใจในกิ จ กรรมกี ฬ า และ
นั น ทนาการมากขึ้ น และรู้ จั ก ใช้ เวลาว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์
3. เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1. ประชาชน ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล
มี รายได้ เพิ่ ม ขึ้ น จากการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างๆ
ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัด
2. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริการที่ให้แก่ผู้
มาเยี่ยมเยือน (นั กท่ องเที่ยวและนั กทั ศนาจร) ทั้ ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ
3. มีผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด
720 คน
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
กิจกรรมที่ 1. จ้างเหมาสารวจและประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 2. ค่าโฆษณาโทรทัศน์
กิจกรรมที่ 3. จ้างเหมาจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4. จ้างเหมาผลิตสื่อวีดที ัศน์

กิจกรรม
1.จ้างเหมาสารวจและประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยว
2.ค่าโฆษณาโทรทัศน์
3.จ้างเหมาจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
4.จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

4,980,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล
750,000
600,000
830,000
2,800,000

เป้ำหมำย
1. มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการน าเสนอแหล่ ง
ท่ องเที่ ย ว กิ จ ก รรม ป ระเพ ณี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข อง 5 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ภายใต้
รายการ “เที่ยวสนุกสุขใจ 5 ใต้ชายแดน You Can
Go” จ านวน 50 ตอน ช่ อ งทางสื่ อ โซเชี ย ลมี เดี ย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 5 จังหวัดได้รวดเร็วและ
ง่ายขึ้น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของ 5
จังหวัด โดยใช้ข้อมูลที่เป็นสื่อทันสมัย
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1) แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ แพร่หลายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2) นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในการได้รับชมวีดี
ทัศน์ และมีจานวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้น
3) ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ดีขึ้น มีเอกลักษณ์และทันสมัยมาก
ขึ้น
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
4

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าฮาลาลให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานอื่นๆ (อย. มผช. GMP
Haccp)

กิจกรรม
ส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าฮาลาลให้ผ่านการรับรองใน
ด้านการให้ความรู้และการประเมิน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

561,700 สนง.อุตสาหกรรม จ.สตูล

เป้ำหมำย
1.สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 80 แห่ง ได้รับ
การประเมินศักยภาพด้านการจัดการและคาแนะนา
จนได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 หรือ 20 แห่ง 53 ผลิตภัณฑ์
2.ให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและเอกชน จานวน 10
ราย ให้สามารถเป็นผู้ประเมินสถานที่ผลิตด้าน
อาหารฮาลาล
3.ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 35 รายได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการและ
มาตรฐานฮาลาล
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
๑. บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 10
ราย จาก 6 หน่วยงาน มีความรู้ด้านมาตรฐาน(มจก.
อย. GMP ฮาลาล) สามารถเป็ นผู้ ป ระเมิน สถานที่
ผลิตด้านอาหารฮาลาล
๒. สถานประกอบการที่ผ่ านการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด 22
แห่ง 67 ผลิตภัณฑ์ สูงกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมาย
๓. ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานการจัดการและมาตรฐานฮาลาล 40 ราย
สูงกว่าเป้าหมาย สามารถรองรับ Halal Tourism
ปัญหำอุปสรรค :
1.เริ่ม ด าเนิ น การล่ า ช้ ากว่ า เดิ ม เนื่ อ งจากจั งหวั ด
เจ้าภาพหลั กมีการแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมและ
งบประมาณโครงการ
2.เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 เป็ น ช่ ว งถื อ ศี ล อด ไม่
สามารถดาเนินการออกประเมินรับรองฮาลาลได้
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5

โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน –
มาเลเซีย ระยะที่ 2
กิจกรรมติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สตูล
Overhead Sign แนะนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สตูล จานวน 8
ป้าย
1.สายทางหลวง 4051 - บ้านหาดทรายยาว 1 ป้าย
2.สายทางหลวง 416 - น้าตกวังสายทอง - น้าตกสายธาร 2
ป้าย
3.สายทางหลวง 416 - บ้านตันหยงละไน้ 1 ป้าย
4.สายทางหลวง 4137 - บ้านปากคอก 3 ป้าย
5.สายทางหลวง 3007 - บ้านคลองเหนือ 1 ป้าย

กิจกรรม
1.ติดตั้งป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สตูล
Overhead Sign แนะนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สตูล
จานวน 8 ป้าย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100 %

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

5,715,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
5,715,000

เป้ำหมำย
1. ติดตั้งป้าย Overhead Sign แนะนาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางแก่
นักท่องเที่ยว
2.เพิ่มมาตรฐานการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สู่แหล่งท่องเที่ยว
3. เชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1. โครงข่ายการคมนาคมเกิดความเชื่อมโยงสมบูรณ์
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ งพอใจในการท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดสตูล
ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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งบประมำณกลุ่มจังหวัด(เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 6 โครงกำร 84 กิจกรรม งบประมำณ 812,642,000 บำท
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงกำร
812,642,400
1

โครงกำรปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมเพื่อเพิ่มศักยภำพ ด้ำน
กำรท่องเที่ยว
ขยายความกว้างผิวจราจร จาก 8 เมตร เป็น 12 เมตร ทาง
หลวงหมายเลข 416 ตอน ละงู - สามแยก ระหว่าง กม.
46+307 - กม.60+807 ระยะทาง 14.500 กิโลเมตร
1.0000 สายทาง
ฉาบผิวแอสฟัลต์ แบบ PARA SLURRY SEAL TYPE III ทาง
หลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง
กม.52+220 -กม.59+000 ระยะทาง 3.780 กม.
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข
416 – บ้านทางยาง ต.แป-ระ, สาคร อ.ท่าแพ, ละงู จ.สตูล
ระยะทาง 6.400 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านสนใหม่
ต.ปากน้า, แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 1.380 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00
เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหน้าอบต.แหลมสน – ท่า
เทียบเรือ บ.บุโบย ม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
ระยะทาง 1.500 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านท่าจีน-บ.วังระย้า ม.2 ม.5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.600 กม. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC บ.ปากทางใหม่ -บ.ผัง 36 อ.ท่า
แพ จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหลังอาเภอควนกาหลง หมู่
10 ซอยไกลวังวน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.500
กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1.0000
สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านผังตัวอย่าง หมู่ที่ 8 ต.อุ
ใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 0.470 กม. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มไี หล่ทาง 1.0000 สายทาง

แขวงทำงหลวงชนบทสตูล
333,522,400
แขวงทางหลวงสตูล
96,963,000
แขวงทางหลวงสตูล
10,000,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
8,151,200
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
3,410,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
3,840,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4,040,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
5,200,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
5,390,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,180,000
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โครงกำร/กิจกรรม
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านหนาคอก ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล ระยะทาง 1.800 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านพยอมงาม - บ.ผัง 41
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 0.460 กม ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1.0000
สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านควนนิมิตร – บ่อน้าร้อน
หมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง
1.850 กม. ผิวจราจรกว้าง 8.00เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านซอย 9 หมู่ที่ 2 น้าตก
ธาราสวรรค์ ม.5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ระยะทาง 1.800 กม. ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายโทบ้านซอย 3 เชื่อมซอย 4
หมู่ที่ 3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง
0.965 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านหนองหอยโข่ง - บ้านวัง
ยาว ต.น้าผุด อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 3.400 กม. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านห้วยกาหมิง - บ้านบ่อน้า
ร้อน ต.ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.980 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.50
เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านผัง 42 - บ้านผัง 6 หมู่
ที่ 8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.037
กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00-1.00 เมตร
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านป่าฝาง - บ้านปลักมาลัย
หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ 6 อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 0.340 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง 0.00-1.00 เมตร
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายผังปาล์ม 8/2 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 0.550 กม. ผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายท่านาว หมู่ที่ 5 ต.สาคร อ.
ท่าแพ จ.สตูล ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1.000 กม. และช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร 1.0000 สายทาง

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงชนบทสตูล

4,830,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,590,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
6,120,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
5,980,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
2,430,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
9,450,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
7,130,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
3,080,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,170,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,449,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
2,894,000
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ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายอนามัยเก่า หมู่ที่ 2 ต.สาคร
อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
0.600 กม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.
สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1.000 กม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านบ้านเกาะใหญ่ - บ้านหัว
กาหมิง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทางหลวง 4137 - บ้านอุใด
เจริญ หมู่ที่ 3 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง
0.268 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านสี่แยกอุใด หมู่ที่ 9 –
บ.อุใดเหนือ หมู่ที่ 6 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ระยะทาง 1.200 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง 1.0000 สายทาง
เสริมผิว AC สายห้วยยาหมูดเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.737 กม.
1.0000 สายทาง
เสริมผิว AC สายควนโท๊ะ - แป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.245 กม.
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข
406 - บ้านน้าหรา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 1.0000
สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายชายหาดบางศิลา หมู่ที่ 14,
2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กม. ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านทุ่ง - พยอมงาม หมู่ที่
5,10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 2.200 กม. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหน้าสานักสงฆ์พยอมงาม หมู่
ที่ 10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 0.450 กม. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายห้วยมะพร้าว - ห้วยกรวด
หมู่ที่ 11 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ระยะทาง
3.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายถ้าวังคราม สายที่ 1 หมู่ที่ 2
บ้านหาญ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 1.370 กม.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 1.0000 สายทาง

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงชนบทสตูล

1,389,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
3,509,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
3,360,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,116,800
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,551,300
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
2,045,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,405,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
6,826,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
6,382,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
7,782,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
1,634,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
5,500,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
2,474,200
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โครงกำร/กิจกรรม
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหาดบางศิลา ต.ละงู จ.สตูล
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กม.
1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายสต.3022 แยกทล.406 - บู
เก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
-8.00 เมตร ระยะทาง 7.134 กม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายอ่างทอง (ตอน 1) หมู่ที่ 1 ต.
กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.000 กม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายซอยฮาหวา หมู่ที่ 5 บ้านปิ
ใหญ่ ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1.195 กม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายปากทางตลาดนัดเข้าโรงเรียน
บ้านขอนคลาน ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง
1.000 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1.0000 สาย
ทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเข้าโรงเรียนบ้านราไว ต.ขอน
คลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ระยะทาง 1.500 กม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีตสายบ้านพรุ บ้านผัง ๑๒๐ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กม. ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหัวกา
หมิง - บ้านทุ่งมะปรัง ระยะทาง ๒.๑๕๑ กม.
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ไม่มไี หล่ทาง 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งเกาะ
ปาบ - บ้านผัง ๔๗ ระยะทาง ๑.๙๑๐ กม.
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. 1.0000
สายทาง
งานซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีตสายบ้านอุไร
- บ้านท่าค่าย ระยะทาง ๑.๒๕๐ กม. ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ ม. ไม่มไี หล่ทาง 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีตสายข้างที่ว่าการ
อาเภอทุ่งหว้า ระยะทาง ๑.๒๐๐ กม. ผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทาง
หลวง ๔๐๖ - ทางหลวง ๔๐๕๑ ระยะทาง ๑.๙๒๐ กม.
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม.
1.0000 สายทาง
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งไหม้ บ้านผัง ๑๗ ระยะทาง ๒.๐๘๐ กม. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม.
ไม่มไี หล่ทาง 1.0000 สายทาง
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายปลักแรด-บ้านคลองบัน หมู่ที่

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงชนบทสตูล

4,503,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
8,756,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4,000,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4,000,000
2,390,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล

3,660,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
9,880,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
8,176,900 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
9,734,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล

แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4,875,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
6,240,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
9,984,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
9,778,000
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
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2

โครงกำร/กิจกรรม
5-8 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม. 1.0000 สายทาง
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนยาตราสวัสดี ความกว้าง 12 เมตร
ความยาว 2,500 เมตร รวม 30,000 ตารางเมตร
(เทศบาลเมืองสตูล) 1.0000 สายทาง
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

งบประมำณ
6,274,000

แขวงทางหลวงชนบทสตูล
12,000,000
83,000,000

3

กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดบางศิลา
ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 400 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดบางศิลา
ม.14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 450 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดบ้านบ่อ
เจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 450 เมตร
โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน

หน่วยงำนรับผิดชอบ

25,600,000
28,700,000
28,700,000

สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสตูล
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสตูล
OSM สงขลำ

122,063,000

4

กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล โครงการจัดหาน้าโรงเรียน
ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรร
กิจกรรมก่อสร้างระบบท่อส่งน้าฝายห้วยตาปุ๋ย (ปชด.) ตาบล
วังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้าน้าตกกาสละ ตาบลวังประจัน
อาเภอควนโดน
กิจกรรมก่อสร้างประตูระบายน้าสนกลาง 1 ช่อง ขนาด
6.00 x 4.50 เมตร และอาคารประกอบ ตาบลแหลมสน
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิจกรรมขุดลอกสระน้าสาธารณะทุ่งใหญ่ และก่อสร้างถนน
คสล. จังหวัดสตูล 1.0000 แห่ง
กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้าหนองนาหาร ม.7 ต.ควนโดน อ.
ควนโดน จ.สตูล
กิจกรรมขุดสระน้าบ้านผัง 6 ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.
สตูล
กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้า โดยการขุดลอกและขนย้ายดิน ต.
สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้า โดยการขุดลอกสระเก็บน้า พร้อม
ขนย้ายดิน บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตนิคม
อุตสำหกรรม เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
เศรษฐกิจ
กิจกรรมปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนวังประจัน พร้อม
ส่วนประกอบ ม.4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
(มีงบดาเนินงาน 400,000)
กิจกรรมปรับปรุงอาคารตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ม.4
ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

โครงการชลประทานสตูล
26,000,000
โครงการชลประทานสตูล
4,000,000
โครงการชลประทานสตูล
15,000,000
โครงการชลประทานสตูล
50,000,000
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
5,304,000
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5,005,000
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
5,395,000
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2,378,000
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
8,981,000
OSM สงขลำ
48,165,000
ด่านศุลกากรวังประจัน (สานักงาน
8,165,000 พาณิชย์จังหวัดสตูล)
อุทยานแห่งชาติ
10,000,000 ทะเลบัน จังหวัดสตูล
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5

6

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่ดา่ นชายแดน โดยการขยาย
ความกว้างผิวจราจรและเสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.
17+500 - กม.19+600 ระยะทาง 2.100 กม. สาย
4184 ควนสะตอ - วังประจัน ต.วังประจัน
อ.ควนโดน - เสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.19+600 - กม.
21+850 ระยะทาง 2.250 กม. 1 สายทาง
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตยำงพำรำเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม
กิจกรรมปรับปรุงห้องรมควันขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6
เมตร พื้นห้อง พร้อมเตารมควัน 13 แห่ง
กิจกรรมก่อสร้างอาคารเพื่อดาเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทารองเท้าฟองน้า และทาเก้าอี้จากยางพารา ขนาดกว้าง 15
ยาว 25 เมตร 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์
กิจกรรมก่อสร้างโรงอัดก้อนยางพารา ขนาดกว้าง 32 เมตร
ยาว 100 เมตร พร้อมครุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมก่อสร้างโรงงานน้ายางข้น พร้อมโรงสกิม ระบบบ่อ
บาบัดน้าเสีย และห้องน้า ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล พร้อมครุภณ
ั ฑ์และส่วนประกอบ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเกาะหลีเป๊ะ
ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
1 ระบบ
กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงทุ่นลอยสาหรับผู้โดยสาร

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
แขวงทางหลวงสตูล

30,000,000

OSM สงขลำ
127,162,000
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
13,000,000
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
28,000,000
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
30,150,000
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
56,012,000
สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
98,730,000 สงขลำ
ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
14,580,000
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
20,000,000

กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เขาโต๊ะพญาวัง/เขาโต๊ะหยงกง/Walk
Way คลองมาบัง
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวถ้าอุไรทอง หมู่ที่ 8
บ้านอุไร ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม คฤหาสน์กูเด็น
หอเกียรติยศ พระราชประวัติ และกรณียกิจรัชกาลที่ 9

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
29,800,000 สตูล(ทบ.เมืองสตูล)
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
28,578,000
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
5,772,000 สตูล(วัฒนธรรมจังหวัดสตูล/ทบ.เมือง
สตูล)

 ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จานวน 6 โครงการ 94 กิจกรรม งบประมาณ 765,724,607.43 บาท
 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 82,970,000 บาท
 เบิกจ่ายแล้ว จานวน 6 โครงการ 65 กิจกรรม ผลเบิกจ่าย 562,908,869.50 บาท คงเหลือ
202,815,737.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.51 ดังนี้
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 ผลกำรดำเนินงำนแยกรำยโครงกำรผลกำรดำเนินงำนแยกรำยโครงกำร
ที่
1

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมเพื่อเพิ่มศักยภำพ ด้ำน
กำรท่องเที่ยว จำนวน 47 กิจกรรม

กิจกรรม
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จานวน 48 สาย ระยะทาง
8,356 กม. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว
เบิกจ่ำยแล้วเสร็จ 46 กิจกรรม จำนวนเงิน 195,180,300
บำท อยุ่ระหว่ำงเบิกจ่ำย 1 กิจกรรม จำนวนเงิน
96,000,000 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 54,777,255.50 บำท
คงแหลือ 41,222,744.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.06

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

333,522,400 แขวงทำงหลวงชนบทสตูล

เป้ำหมำย
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
จานวน 48 สาย ระยะทาง 8,356 กม. ได้รับการ

ปรับปรุง มีมาตรฐาน ส่งผลต่ดการลดลงของ
อุบัติเหตุ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย สะดวกและเชื่อมั่น
ในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2.ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้ง
นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
3.จานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
2

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
(3 กิจกรรม)

กิจกรรม
1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบางศิลา
ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 400 เมตร
2.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดบางศิลา
ม.14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 450 เมตร
3.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดบ้านบ่อ
เจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 400
เมตร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100%

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

83,000,000 สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัดสตูล

เป้ำหมำย
1.ตลิ่งริมทะเลได้รับการป้องกันการพังทลายจาก
ปัญหาการกัดเซาะ 1,300 เมตร
2.มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการกัด
เซาะชายฝั่งลดลง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.พื้ น ที่ ริม ตลิ่ งได้ รับ การป้ องกั น จากการพั งทลาย
และลดปัญหาความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากการกัดเซาะตลิ่ง
2.ประชาชนได้ รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน

ปัญหาอุปสรรค :
จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุก และไม่
เป็นไปตามฤดูกาล ประกอบกับสถานที่ที่ก่อสร้างอยู่
ริมทะเล ในหน้ามรสุ มคลื่ นแรงและระดับน้าทะเล
หนุ น สู ง ท าให้ เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค ท าให้ เ ป็ น
อุปสรรคในการก่อสร้าง คือระยะเวลาไม่เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง
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ที่
3

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน

122,063,000 OSM สงขลำ (โครงกำรชลประทำน
สตูล)

กิจกรรม
1.ก่ อ สร้ า งระบบส่ ง น้ าอ่ า งเก็ บ น้ าวิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล จัดหาน้าโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรร
2.ก่อสร้างระบบท่อส่งน้าฝายห้วยตาปุ๋ย (ปชด.) ต.วังประจัน
อ.ควนโดน จ.สตูล
3.ก่อสร้างระบบส่งน้าน้าตกกาสละ ต.วังประจัน อ.ควนโดน
4.ก่อ สร้างประตู ระบายน้าสนกลาง 1 ช่ อง ขนาด 6.00 x
4.50 เมตร และอาคารประกอบ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
5 ขุดลอกสระน้าสาธารณะทุ่งใหญ่ และก่อสร้างถนน คสล. จ.
สตูล 1.0000 แห่ง
6.ปรับปรุงแหล่งน้าหนองนาหาร ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล
7.ขุดสระน้าบ้านผัง 6 ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
8.ปรับปรุงแหล่งน้า โดยการขุดลอกและขนย้ายดิน ต.สาคร
อ.ท่าแพ จ.สตูล
9.ปรับปรุงแหล่งน้า โดยการขุดลอกสระเก็บน้าพร้อมขนย้าย
ดิน บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

เป้าหมาย
เพื่อส่งน้าให้กับพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนขาด
แคลนในการอุปโภค บริโภค ซึ่งอยู่ห่างไกลแหล่งน้า
สายหลักให้ได้รับน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

รูปภาพการดาเนินโครงการ

เบิกจ่ำยแล้วเสร็จ จำนวน 8 กิจกรรม จำนวนเงิน
65,180,460.50 บำท อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 1 กิจกรรม
จำนวนเงิน 49,556,967.14 บำท เบิกจ่ำยแล้ว
7,399,050 บำท คงเหลือ 42,157,917.14 บำท

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
ประชาชนในพื้นที่มีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรที่มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 500 ไร่ 850 ครัวเรือน
ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,000 คน

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
4

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตนิคม
อุตสำหกรรม เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
เศรษฐกิจ
1.กิจกรรมปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนวังประจัน พร้อม
ส่วนประกอบ ม.4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
(มีงบดาเนินงาน 400,000)

งบประมำณ
48,165,000

หน่วยงำนรับผิดชอบ
OSM สงขลำ

8,165,000 ด่านศุลกากรวังประจัน (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดสตูล)

กิจกรรม
1.ปรับปรุงอาคารด่านนัดชายแดนวังประจันพร้อม
ส่วนประกอบ งานรื้อและปรับพื้นที่ งานโครงหลังคา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิม งานไฟฟ้า ระบบ
อินเตอร์เน็ต งานสุขาภิบาล และงานก่อสร้างอาคาร
ตม.
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทาง
การค้าการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย

เป้ำหมำย
1.ด่านพรมแดนวังประจันได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพื่อการพัฒนาด่านให้ดูทันสมัย สร้างความ
ประทับใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
2. แก้ไขปัญญาความคับแคบ การจราจรแออัดการ
เข้า-ออก ด่านวังประจัน ซึ่งมีแนวโน้มการเข้าออก
ด่านเพิ่มขึ้นทุกปี
3.ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการค้า การเท่องเที่ยว
ระหว่างไทย-มาเลเซีย

อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย จำนวน 1 กิจกรรม จำนวนเงิน
7,979,954 บำท เบิกจ่ำยแล้ว 1,163,250 บำท
คงเหลือ 6,591,750 บำท

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1 แก้ไขปัญหาความคับแคบ การจราจรแออัดการ
เข้า-ออก ด่านวังประจัน ซึ่งมีแนวโน้มการเข้า -ออก
ด่านเพิ่มขึ้นทุกปี
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความประทับใจในการเข้า ออกด่านของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการค้า
3.สามารถอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวใน
การติดต่อหรือสั ญจร และการตรวจปล่อยสิ นค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปภาพการดาเนินโครงการ

ปัญหำอุปสรรค :
1.มีปัญาหาล่าช้า เนื่องจากขออนุญาตการใช้พื้นที่
จากกรมอุ ท ยานสั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และสภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินกิจกรรม
2.ระยะเวลาในการปรับปรุงอาคารฯ ส่งผลกระทบ
ต่อการจราจรในพื้นที่ด่านพรมแดน สร้างความไม่
สะดวกนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการค้า
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ที่
4

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตนิคม
อุตสำหกรรม เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
เศรษฐกิจ
2.กิจกรรมปรับปรุงอาคารตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ม.
4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

กิจกรรม
ปรับปรุงอาคารตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ดังนี้
1. ป้อมยามและงานซุม้ ประตู จานวน 1 แห่ง
2. อาคารสานักงาน
จานวน 1 หลัง
3. อาคารร้านอาหาร
จานวน 1 หลัง
4. อาคารห้องน้า 1
จานวน 1 หลัง
5. อาคารห้องน้า 2
จานวน 1 หลัง
6. อาคารร้านค้า 16 ยูนิต
7. งานลานค้าโซน A,B และทางเชื่อม
8. อาคารอเนกประสงค์
จานวน 2 หลัง
9. งานที่พักนักท่องเที่ยว จานวน 1 หลัง

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100%

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

48,165,000 OSM สงขลำ
10,000,000 อุทยานแห่งชาติ
ทะเลบัน จังหวัดสตูล

เป้ำหมำย
1.ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตลาดนัดชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ที่มีสภาพชารุดทรุดโทรม ให้มีความ
พร้อมในการใช้ประโยชน์ และประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่จาหน่ายสินค้า
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
3.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพค้าขายบริเวณ
ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ให้มีที่จาหน่าย
สินค้าที่ได้มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1. ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้รับการพัฒนา และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้จากการค้าขายเพิม่ ขึ้น และเศรษฐกิจโดยรวมเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี
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ที่
4

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตนิคม
อุตสำหกรรม เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
เศรษฐกิจ
3. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่ด่านชายแดน โดยการ
ขยายความกว้างผิวจราจรและเสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.
17+500 - กม.19+600 ระยะทาง 2.100 กม. สาย
4184 ควนสะตอ - วังประจัน ต.วังประจัน
อ.ควนโดน - เสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.19+600 - กม.
21+850 ระยะทาง 2.250 กม. 1 สายทาง

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่ด่านชายแดน โดยการ
ขยายความกว้างผิวจราจรและเสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง
กม.17+500 - กม.19+600 ระยะทาง 2.100 กม.
สาย 4184 ควนสะตอ - วั ง ประจั น ต.วั ง ประจั น
อ.ควนโดน - เสริมผิวแอสฟัลต์ ระหว่าง กม.19+600 กม. 21+850 ระยะทาง 2.250 กม. 1 สายทาง

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100%

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

48,165,000 OSM สงขลำ
30,000,000 แขวงทางหลวงสตูล

เป้าหมาย
เส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่ด่านชายแดน จังหวัด
สตู ล จ านวน 1 สายทาง ระยะทาง 4.350 กม.
ได้รับการปรับปรุง มีมาตรฐาน ส่งผลต่ อการลดลง
ของอุบัติเหตุ และเพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว
ชายแดนวังประจัน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย สะดวกและเชื่อมั่น
ในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2.ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนัก
ธุรกิจ ท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง ลดระยะวลาในการเดินทาง
3.จานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการค้า การ
ท่องเที่ยวชายแดนเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค :
ไม่มี

75

ที่
5

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตยำงพำรำเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม

กิจกรรม
1. กิจกรรมปรับปรุงห้องรมควันขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6
เมตร พื้นห้อง พร้อมเตารมควัน 13 แห่ง
2.กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งอาคารเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ารองเท้ าฟองน้ า และท าเก้ าอี้ จ ากยางพารา
ขนาดกว้าง 15 ยาว 25 เมตร 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์
3.กิจกรรมก่ อสร้างโรงอั ดก้อนยางพารา ขนาดกว้าง 32
เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมครุภัณฑ์
4.กิจกรรมก่อสร้างโรงงานน้ายางข้น พร้อมโรงสกิม ระบบ
บ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย และห้ อ งน้ า ต.นิ ค มพั ฒ นา อ.มะนั ง
จ.สตูล พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

127,162,000 OSM สงขลำ (สหกรณ์จังหวัด)

เป้าหมาย
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราดีขึ้น และรายได้
มวลรวมของกลุม่ จังหวัดเพิม่ สูงขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1. มูลค่าผลผลิตยางพาราให้สูงขึ้นและเป็นการแก้ไข
ปัญหายางพาราทั้งระบบ
2.คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราดีขึ้น
และรายได้มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น

เบิกจ่ำยแล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม
รวม 3 รำยกำร จำนวนเงิน 22,472,222 บำท
อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 3 กิจกรรม รวม 24
รำยกำร จำนวนเงิน 87,166,753.79 บำท

ปัญหาอุปสรรค :
1.เนื่องจากระยะที่ทาสัญญาอยู่ในช่วงฤดูฝนทาให้
การก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
2.กิจกรรมที่ 4 มีความล่ าช้าเนื่องจากขออนุญ าต
เข้าใช้พื้นที่นิคมพัฒ นาตนเองภาคใต้กับกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ

76

ที่
6

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเกาะหลีเป๊ะ
ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
1 ระบบ

กิจกรรม
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเกาะหลีเป๊ะ
ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 ระบบ

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100%

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

98,730,000 สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
สงขลำ
ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
14,580,000

เป้ำหมำย
1.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเกาะหลีเป๊ะ
ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 ระบบ
จานวน 55 ชุด

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1.มีกล้องวงจรปิดจานวน 55 ชุด เพื่อรักษาความปลอดภัย
บนเกาะหลีเป๊ะ ท่าเทียบเรือปากบาราตลอด 24 ชั่วโมง
2. นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความรูส้ ึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3.เกิดภาพลักษณืที่ดีดา้ นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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ที่
6

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงทุ่นลอยสาหรับผู้โดยสาร

กิจกรรม
ก่อสร้างและปรับปรุงทุ่นลอยสาหรับผู้โดยสาร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100%

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

98,730,000 สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
สงขลำ
20,000,000 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เป้ำหมำย
1. จานวนรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
เพิ่มมากขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
3. เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สมบูรณ์
4. มีทุ่นเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน การจอดเรือรับ-ส่ง
มีความปลอดภัยและไม่ทาลายสภาพธรรมชาติ
5. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ะรุ เตามี จุ ด บริ ก าร และจุ ด
จัดเก็บค่าบริการฯ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยม
ชมอุทยานฯ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร :
1. รายได้จากนักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล เพิ่มมาก
ขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
3. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

78

ที่
6

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เขาโต๊ะพญาวัง/เขาโต๊ะหยงกง/Walk
Way คลองมาบัง

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เขาโต๊ะพญาวัง/เขาโต๊ะหยงกง/
Walk Way คลองมาบัง
อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย เบิกจ่ำยแล้ว
2,085,860 บำท คิดเป็นร้อยละ 7
คงเหลือ 27,712,140 บำท

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

98,730,000 สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
สงขลำ
29,800,000 สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สตูล(ทบ.เมืองสตูล)

เป้าหมาย
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
และที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเหมาะสม ใช้เป็น
จุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มจังหวัด
3) เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เส้ น ทางและกิ จกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
4) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดดีขึ้น
3.เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ านการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ปัญหาอุปสรรค : ทาให้สูญเสียทัศนียภาพในพื้นที่ที่
เกิดการก่อสร้าง ระบบนิเวศน์บางส่วนได้รับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลง

79

ที่
6

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวถ้าอุไรทอง หมู่ที่ 8
บ้านอุไร ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวถ้าอุไรทอง หมู่ที่ 8 บ้านอุไร
ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผลกำรเบิกจ่ำย 100%

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

98,730,000 สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
สงขลำ
28,578,000 อาเภอละงู จังหวัดสตูล

เป้ำหมำย
1.ติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จานวน
32 ตัว ซุ้ มเฉลิ มพระเกียรติฯ จานวน 1 ซุ้ม ป้าย
บอกทางการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จานวน 15 ป้าย
ไฟส่องสว่างทั่วไป 162 ต้น ไฟส่งสว่างปฏิมากรรม
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ ทางโบราณคดีของแหล่ ง
ท่องเที่ยว จานว 83 ต้น
2.นักท่องเที่ยวและรายได้จากการเที่ยวเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.มีการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.กระตุ้น เศรษฐกิ จ ท าให้ ภ าพรวมเศรษฐกิ จของ
จังหวัดดีขึ้น
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
4.แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ในพื้นที่อุทยาธรณี
สตูล ได้รับการปรับปรุงพัฒ นาเพื่อการรองรับการ
เป็ น อุ ท ยานธรณี โลก ทั้ งด้ านความปลอดภั ย การ
สร้างความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ของพื้ น ที่ สามารถสร้าง
ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
5.มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนและจังหวัด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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ที่
6

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม คฤหาสน์กูเด็น
หอเกียรติยศ พระราชประวัติ และกรณียกิจรัชกาลที่ 9

กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม คฤหาสน์กูเด็น
หอเกียรติยศ พระราชประวัติ และกรณียกิจรัชกาลที่ 9
ประกอบด้วยงานอาคารและสิงประกอบ งานเตรียมการ
งานตกแต่งภายใน งานระบบแสงสี เสียงและภาพ งาน
ภายนอกอาคาร

อยู่ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย เบิกจ่ำยแล้ว 3,135,000 บำท
คิดเป็นร้อยละ 55 คงเหลือ 2,565,000 บำท

รูปภาพการดาเนินโครงการ

งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

98,730,000 สนง.กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
สงขลำ
5,772,000 สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สตูล(วัฒนธรรมจังหวัดสตูล/ทบ.เมือง
สตูล)

เป้าหมาย
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพและที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เพื่ อสร้างความเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ย ว
ภายในกลุ่ มจังหวัดให้ ส อดคล้ องและเหมาะสม ใช้
เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มจังหวัด
3) เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
4) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวให้มีความพร้อมใน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :
1.เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดดีขึ้น
3.เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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บทวิเครำะห์
การวิเคราะห์ลการตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูลและกลุ่มจังหวัด
การสุ่ มตรวจติดตามผลการดาเนิ นโครงการ เพื่อประเมินผลและติดตามโครงการเพื่อนาข้อมูล มา
ปรับปรุงการทางานให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะข้อมูล
สาคัญจากการประเมินผลการดาเนินงานช่วยทาหน้าที่บทเรียนของการเรียนรู้ที่สาคัญที่จะนาไปสู่การออกแบบ
และสร้างกิจกรรมควบคุมภายในของงานโครงการที่ดีขึ้น นาไปใช้ในการพัฒนาแผนบริการความเสี่ยงของงาน
โครงการเพื่อกากับ ป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือการเตรียมพร้อมที่จะรับมือเพื่อให้การดาเนิน
โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดชะงักลง และบรรลุผลตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์แ ละตัวชี้วัด
ของโครงการ
ข้อค้นพบในกำรบริหำรงำนและดำเนินโครงกำร มีรำยละเอียดดังนี้
1. ในการดาเนินงานโครงการ หน่วยดาเนินการมีการกาหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน และมีการจัด
โครงสร้างองค์กรของทีมงานภายในโครงการให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความสาเร็จของงานโครงการแต่ในบาง
หน่วยบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีการย้ายตาแหน่ง หรือขึ้นตาแหน่งใหม่ ทาให้ผู้ที่มาปฏิบัติแทนขาดความเข้าใจ
ในโครงการดังกล่าว
2. ทรัพยากร ตารางเวลา และผลงานที่ส่งมอบจากโครงการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ดุลย
ภาพกัน จนมีผลต่อผลงานสุดท้ายของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ตารางกิจกรรมโครงการหรือตารางเวลาไม่ครอบคลุมบางกิจกรรมของโครงการ มีผลต่องบประมาณ
หรือความล่าช้า
4. การดาเนินงานจริงของหน่วยปฏิบัติต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่คาดได้ตามแผนงานซึ่งกระทบ
ต่อเวลา ต้นทุนของการดาเนินโครงการทาให้มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
5. มีการล่าช้าในกิจกรรมบางอย่างของโครงการ ทาให้กิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องของโครงการล่าช้าเพราะ
ต้องรอขั้นตอนดังกล่าว จึงทาให้การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
6. การปรับลดงบประมาณในการดาเนินโครงการ และการปรับรายละเอียดงบรายจ่ายมีผลต่อการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการ
7. กิจกรรมโครงการในส่วนที่มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดาเนินการมีความล่าช้า จึงทาให้ผลการ
ดาเนินงานตามโครงการต้องล่าช้าไปด้วย
8. ผู้รับบริการ ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการไม่สนใจ ไม่ร่วมมือที่จะทาให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
9. ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการเกิดกว่าที่เป็นกิจกรรมและผลงานจริง
ของโครงการ
10. ผู้รับจ้าง คู่สัญญาภายนอกโครงการส่งงานที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับที่ยอดรับได้ และต้องการเวลา
เพิ่มในการปรับปรุงคุณภาพผลงาน
11. การจัดทาโครงการไม่ได้ศึกษารายละเอียดการขอใช้พื้นที่ดาเนินการทาให้การดาเนินการล่าช้า ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดาเนินงานตามโครงการ

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.3 สรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่
ปี 2557-2560 พบว่างบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดตาม Function มีจานวนสูงที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 83.54 รองลงมาคืองบประมาณกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 6.42 งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล) คิดเป็นร้อยละ 5.83 และงบประมาณจังหวัด
คิดเป็ น ร้ อยละ 4.21 ในปี 2557 - 2559 งบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นงบที่ได้รับจั ดสรรเพื่อการ
พัฒ นาจังหวัดมากที่สุดเป็นอันที่ 2 รองจากงบ Function ทั้งนี้สาเหตุที่ทาให้งบกลุ่มจังหวัดมีจานวนสูงเป็น
อันดับที่ 2 ภาพรวม ปี 2557-2560 เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม เป็นจานวนเงิน 844.72 ล้านบาท ในขณะที่งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นลดลง จะเห็นได้ว่าการพัฒนาจังหวัดสตูลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์หลัก และตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูลทั้ง 4 ด้าน จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมมือกัน
ในฐานะเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปสู่เป้าหมายตามทิศทางของวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล ที่ได้กาหนดร่วมกัน
ตำรำงแสดงแหล่งที่มำงบประมำณตำมโครงกำรแผนพัฒนำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2557-2560 จำแนกตำมแหล่งงบประมำณ
 หน่วย:ล้านบาท

แหล่งที่มางบประมาณ ปี
งบของส่วนราชการ

2557
2,625.99

2558
2,948.08

2559
3,922.02

2560
2,886.96

442.99

183.39

170.71

67.06

130.67

126.67

169.39

25.58

38.84

3,199.65

3,258.14

12,383.05

83.54

864.15

5.83

197.43

624.16

4.21

42.90

844.72

952.04

6.42

4,262.12

3,996.17

14,823.40

(Function)

งบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด
รวม

รวมงบฯ ปี 57-60
จานวนเงิน เปอร์เซนต์

ที่มำ : สำนักงำนคลังจังหวัดสตูล,สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตูล,สำนักงำนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ ธันวำคม ปี 2560

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอุทยำนธรณีโลกเชิงนิเวศที่หลำกหลำย ได้มำตรฐำน
ระดับสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2560 เน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาตาม Positioning ของจังหวัด เน้นด้ำนกำรท่องเที่ยวทำง
ธรณี วิท ยำ ครอบคลุ มพื้ น ที่ 4 อาเภอคืออาเภอเมือ ง อาเภอละงู อาเภอทุ่ งหว้าและอาเภอมะนั ง ซึ่งเป็ น
ฐำนรำยได้ใหม่ของจังหวัดสตูล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยาธรณีวิทยา
ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้า OTOP เชิงธรณ๊วิทยา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม เช่น การจัด งานสตูลจีโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวัล งาน"สตูลอีดิ้ลฟิตรี" โอเพ่นเฮาส์
เป็นต้น

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพั ฒ นาด้านการท่ องเที่ ยว แหล่ งท่ องเที่ ยวเดิม แหล่ งท่ องเที่ยวใหม่ ทั้งการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ทาให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีมาตรฐาน สะดวกสบาย
เข้าถึงง่าย นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและต้องการมาเยือนอีก และการทาตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่งผลให้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางมาเยือนจังหวัด และมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งนี้ ในปี 2560 จั งหวั ด สตู ล ได้ รั บ รางวั ล แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ดี เด่ น คื อ
ถ้าเลสเตโกอน ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์(อุทยานธรณีสตูล) จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

+11.33%
+3.45%

+8.75%

+6.49%

รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ที่มำ : สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ ธันวำคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดตามแผนปี 2557-2560) พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ คาดว่าในปี 2560 รายได้จากการท่องเที่ยวสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัด
 ปัจจัยความสาเร็จ
จั งหวัด สตู ล เป็ น จั งหวัด ที่ มี ต้ น ทุ น ทำงทรั พ ยำกรธรรมชำติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละสวยงาม
ดังค าขวัญ ของจั งหวัด ที่ ว่า “สตู ล สงบ สะอาด ธรรมชาติบ ริสุ ท ธิ์ ” เป็ น เมื อ งที่ น่ ำ อยู่ ผู้ ค นหลำกหลำย
วัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีปัญหำควำมไม่สงบเสมือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ปัญหาอุปสรรค
อย่างไรก็ตามจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น ด้านที่พักและร้ำนอำหำรสาหรับรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยัง ไม่เพียงพอ
และไม่ได้มำตรฐำน ด้านบริการขนส่งสำธำรณะกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวควำมสะอำดของแหล่งท่องเที่ยว
คุณ ภำพกำรให้บริกำรของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
ประจำแหล่งท่องเที่ยวครบทุกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งปัญ หาดังกล่ าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และมีความจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร
ปี 2560 ได้รับ จัดสรรงบประมาณสูงขึ้นจากทุกปีที่ผ่ านมา คือ 29.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
85.65 เน้นการเพิ่มประสิทธิภำพ ศักยภำพกำรผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร อาทิ การพัฒนา
คุณภาพน้ายาง ส่งเสริมการปลูกปาล์มพันธุ์ดี ทดแทนสวนเก่า ซึ่งส่วนใหญ่ พื้นที่ปลูกร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและ
อายุ มากกว่า 25 ปี ท าให้ ผ ลผลิ ต น้ ามั น ปาล์ มต่ า การจัด ระบบน้ าในสวนปาล์ ม น้ ามัน จัดตั้ งศู นย์ ผ ลิ ตยา
สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP โครงการที่ฟื้น ฟูการประมงชายฝั่งพื้นบ้านโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพในชุมชนประมงทะเลพื้นบ้าน สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูป
สัตว์น้าให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง ส่งเสริมองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้าน
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพั ฒ นาในการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพด้านการผลิ ต แปรรูป เพื่อ เพิ่ มมูล ค่าสิ นค้ าเกษตร
จังหวัดสตู ล ดาเนิ น การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาสิ น ค้าหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ตภั ณ ฑ์ (OTOP) เพื่ อ ส่ งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ ชุมชนมีการพัฒ นาทักษะ ส่ งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ กับชุมชน รวมถึ งการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัด
สตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำ OTOP ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยปี 2557- 2559 มีมูลค่าการ
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นหน้ า 12.02, 9.72 และ 12.14 ตามล าดั บ และคาดว่ า ในปี 2560
สามารถดาเนินการบรรลุตามตัวชี้วัด
ภำพแสดงแผนภูมิแสดงมูลค่ำกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล

ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2560

สาหรับตัวชี้วัดกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำผลิตภัณพ์มวลรวมภำคเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี จังหวัด
สตูลไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัดดังล่าว โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP ภาคเกษตร ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5.82 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรตกต่า
ผลพวงจากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติ ภัยแล้ง น้าไม่เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรมทาให้ผลผลิต
ตกต่า คุณภาพของสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพต่า ไม่สามารถแปรรูปสินค้าในเชิงคุณภาพ และการเพิ่ม
มูลค่าได้ มีการทาเกษตรแบบดั้งเดิม การขาดแคลนแหล่งน้าสาหรับการเกษตร

ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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ภำพ แสดงแผนภูมิแสดงแนวโน้อมผลิตภัณฑ์มวลรวภำคกำรเกษตรของจังหวัดสตูล

 ปัจจัยความสาเร็จ
สาหรับ การดาเนิ น การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสินค้า OTOP จังหวัดได้สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ได้ ร่ ว มจั ด แสดงและจ ำหน่ ำ ย OTOP กั บ หน่ ว ยงำนภำคี
ห้ำงสรรพสินค้ำ สถำนที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรตลำดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค,
OTOP Midyear, งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ทาให้มูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ งนี้ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ด้ านการพั ฒ นาการเพิ่ มศั กยภาพสิ น ค้ าเกษตรและส่ งเสริม เรีย นรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ กำรมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจาก
ความต้องการของประชาชนเอง การระเบิดจากข้างในส่งผลเกิดการอยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข ด้วยชีวิตแบบพอเพียง
 ปัญหาอุปสรรค
จังหวัดสตูลโดยส่วนใหญ่วิถีเกษตรมีลักษณะเกษตรแบบครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งเป็นการเกษตร
แบบดั้งเดิม ไม่เน้นการค้าขายไม่มีศูนย์จาหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง
การบริห ารจั ดการรวมกลุ่ ม ที่ไม่ต่อเนื่ องและมั่น คง ไม่มีอ านาจต่อรองพ่อค้ าคนกลาง ขาดการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ประชาชนขาดองค์ความรู้
ทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือนวัฒ กรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ภาวะผันผวน
เศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรตกต่า ผลพวงจากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติ ภัยแล้ง ปริมาณน้า
ไม่เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรม ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและแก้ปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
ปี 2560 เพื่ อให้ จั งหวัดสตูล เป็ นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี รองรับ สังคมผู้ สู งอายุ
จังหวัดได้มีโครงการพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และยังคงให้ความสาคัญในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒ นา
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบาบัดยาเสพติด ดาเนินโครงการ To Be NumberOne ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
มีการส่งเสริมผู้นาศาสนา/ชุมชน สร้างกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างสร้าง
ความสัมพันธุ์ในครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพิ่มเติมจากปีก่อนหน้าใน
ด้านการป้องกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกมากขึ้น
ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติ
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 บรรลุเป้าประสงค์
จากผลการดาเนินการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นั้น ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดจำนวนประชำกรเป้ำหมำยเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมและกำรคุ้มครอง
สิทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2560 จะต้องดาเนินการให้ครบถ้วน 100 % จังหวัดสามารถดาเนินการ
บรรลุผลตัวชี้วัดดังกล่าว โดยในปี 2560 สามารถดาเนินการได้ร้อยละ 117.47 ปี 2559 ร้อยละ 113.15
ทั้งนี้โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ตัวชี้วัดอัตรำผู้ป่วยรำยใหม่โรคเบำหวำน และ
ควำมดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 5 ต่อไป ผลการดาเนินงานสามารถบรรผลตามตัวชี้วัด โดยปี 2560 ผู้ป่วย
เบาหวานลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 20 และโรคความดันโลหิตสูง ลดลง ร้อยละ 17.6 ตัวชี้วัดจำนวน
ขยะสะสมลดลงร้อยละ 50 เป้าหมายในปี 2557-2560 พบว่าปัจจุบันไม่สามารถดาเนิ นการตามเป้าหมาย
ซึ่งปี 2557-2559 ปริมาณขยะสะสมลดลง ร้อยละ 27.1 ตัวชี้วัดแรงงำนที่ได้รับกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนกำรฝึกอบรมปี ร้อยละ 5 โดยในปี 2560 จะต้องผ่านเกณฑมาตรฐานร้อยละ 70 จังหวัดสามารถ
ดาเนินการบรรลุตามตัวชี้วัด โดย ปี 2560 ดาเนินการผ่านเกณ์มาตรฐานร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ สาหรับตัวชี้วัดตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สถำนกำรณ์ระบำดของยำเสพติดในพื้นที่แพร่ระบำด
รุ น แรง (สี แ ดง) ลดลง เป้ า หมายปี 2557-2560 รวม 20 หมู่ บ้ า น พบว่ า บรรลุ ผ ลตามเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด
ด้าเนิ น การได้ล ดลง 45 หมู่ บ้ าน ทั้ งนี้ จั งหวัด เน้ น โครงการ To be Number One ส่ งผลให้ ทุ กภาคส่ ว นมี
จิตสานึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไข โดยความร่วมมือร่วมพลังจากภาครัฐและเอกชน สร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในพื้นที่ กระตุ้นและปลุกจิตสานึกของปวงชนในจังหวัดให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนั กว่ าการที่จะเอาชนะปั ญหายาเสพติดมิใช่ห น้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้หมด
ไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง โดยปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 83,116 คน ซึ่งจังหวัดสตูลมีผลงานที่
โดดเด่นในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ปี 2558 ทีมTo be Number One กลุ่มดีเด่น คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับประเทศ และในปี 2559 ได้รับรางวัล To be Number One รักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ
 ปัจจัยความสาเร็จ
ผลจากความสาเร็จยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ดั งกล่ าวอาศั ย ควำมร่ ว มมื อ จำกทุ ก ภำคส่ ว น ทั้ งหมู่ บ้ าน ชุ ม ชน สถาบั น การศึ ก ษา สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ
 ปัญหาอุปสรรค
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในจั ง หวั ด สตู ล เรีย งล าดั บ ความรุ น แรง ดั งนี้ กระท่ อ ม กั ญ ชา และยาบ้ า
ปัญหาคือกระท่อม ประเทศเพื่อนบ้านไม่ผิดกฎหมาย และสภาพภูมิศาสตร์สตูลเป็นจังหวัดชายฝั่งอันดามันที่
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีสภาพภูมิศาสตร์และเส้นทางที่เอื้ออานวย มีลาคลองใหญ่-เล็ก ไหลออกสู่ทะเล อัน
ดามันในหลายพื้นที่ เช่น อาเภอเมืองสตูล ละงู ท่าแพและทุ่งหว้า ซึ่งเหมาะเป็นที่สาหรับพักยาและลาเลียงยา
เสพติด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำเส้นทำงคมนำคมเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสู่อำเซียน
ปี 2560 เน้ น กำรพั ฒ นำเส้น ทำงคมนำคมเข้ำ สู่แ หล่งท่อ งเที่ ยว เส้ น ทางชายฝั่ งทะเลเหมื อนปี
2559 โดยเพิ่มเติมเส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวามเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
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 บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมเพื่ อรองรับการท่องเที่ ยวส่ งผลให้ เกิดความสะดวกในการ
เดิ นทางของนั กท่องเที่ย วไปยั งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และส่ งผลไปยังจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้การ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง สาหรับผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประชาชนและ
นั กท่องเที่ย วที่พึ งพอใจต่อการใช้เส้ น ทางเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐาน ปี 2558 ร้อยละ 80
พบว่า ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยจากการสารวจประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง ปรากฏว่า ปี 2558 –
2560 พึงพอใจร้อยละ 90 ,85 และร้อยละ 91 ตามลาดับ
 ปัจจัยความสาเร็จ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
1) ด้ ำนเศรษฐกิจ ควรให้ ความส าคัญ กับ การพั ฒ นาเศรษฐกิจด้ านการท่ อ งเที่ ยวที่ มี การ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 26.03 (ปี 2560 กรมสถิติการ
ท่องเที่ยวไม่ประมวลผล) เน้นการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ เมืองอุทยาธรณี รวมถึงการเพิ่มคุณค่า มูลค่าจาก
แหล่งโบราณคดี เมืองเก่า ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในขณะเดียวกันควรให้ความสาคัญด้านภาคเกษตรซึ่ง
เป็นฐานรายได้เดิม ในปี 2559 มูลค่าผลผลิตเกษตรหลักเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 36.81 เมื่อเทียบข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณค่า มูลค่า ศักยภาพ
การผลิตเกษตรหลักคือยางพารา ปาล์มน้ามัน เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่นมะพร้าวน้าหอม กล้วยหอม เป็นต้น สร้าง smart famer ในพื้นที่
เพื่อเพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกร และควรเพิ่มคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐานของการผลิตในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์
ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ในลักษณะตลาดออนไลน์ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติทางเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้ำนสังคม ควรให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยแนวโน้ม
ของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้ า นรายได้ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปี 2558
มี ค่ า 0.311 เพิ่ มขึ้ น จากปี 2556 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 13.09 (Gini-coefficient มี การเก็ บ ข้อมู ล ราย 2 ปี )
การเพิ่มขึ้นสัดส่วนคนจน ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7.71 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ การลดอัตราการว่างงาน ถึงแม้ว่า
ในปี 2559 อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ 1.33 เพิ่มทักษะแรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
ทักษะสากล เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้ มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 ผลิตภาพ
แรงงานเป็น 149,975 บาทต่อคนต่อปี ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด แม้ว่ าอัตราการเสพยาเสพติดมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นกระท่อม แต่มีแนวโน้มสถิติการ
จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.75 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ดุลการค้า
ปี 2559 ขาดดุ ล 265.63 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น จากปี 2558 เท่ ากับ 256.37 ล้ านบาท คิดเป็ นร้อยละ
2,768.57 (ปี 2558 ขาดดุล 9.26 ล้านบาท) การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในบริบทของ
สังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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3) ด้ ำ นทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ค วามส าคั ญ ในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า ไม้
สร้างจิตสานึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
และ
พัฒนาการบริหารจัดการน้า การสร้างแหล่งกักเก็บน้า การบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
ซึ่งมีขยะมูลฝอยวันละ 299.09 ตันต่อวัน มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.52 ทั้งนี้
ควรพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2558 มีอัตราการใช้งานเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.52
5.2 สรุปผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำร
1. กำรดำเนินโครงกำร ส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามแผน มีบางโครงการที่ดาเนินการล่าช้ากว่า
แผนกาหนด
2. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำย ในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 90.59
3. ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร
จาการกากับติดตามและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ มีปัญหาอุปสรรคดังนี้
3.1 ด้ า นบุค ลากร ขาดบุ คลากรที่ มีความช านาญเฉพาะด้าน อาทิ การเขียนแบบแปลนที่ได้
มาตรฐาน มีปัญหาในเรื่องขอกลุ่มเป้าหมายที่จะนาโครงการไปพัฒนาในพื้นที่ เช่น อายุของผู้เข้าอบรม ระดับ
การศึกษา และช่วงเวลาที่ว่างสามารถมารับการฝึกอบรมได้ มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในการดาเนินโครงการทา
ให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
3.2 ด้านการบริหารจัดการ มีปัญหาในเรื่องการประสานงานโครงการกับกลุ่มผู้รับเหมา หรือการ
ประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติด้วยกัน
3.3 ด้านการดาเนิน งานโครงการ หน่วยดาเนินการมีการกาหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน
และมี การจั ดโครงสร้างองค์กรของทีมงานภายในโครงการให้ เหมาะสมเพื่ อสนับ สนุน ความส าเร็จของงาน
โครงการแต่ในบางหน่วยบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีการย้ายตาแหน่ง หรือขึ้นตาแหน่งใหม่ ทาให้ผู้ที่มาปฏิบัติ
แทนขาดความเข้าใจในโครงการดังกล่าว การพิจารณาความพร้อมของโครงการในเรื่องพื้นที่ดาเนินการและ
แบบรูปรายการ
3.4 ด้านทรัพยากร มีปริมาณไม่เพียงพอในการนามาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการดาเนินโครงการ
จนมีผลต่อผลงานสุดท้ายของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.5 ด้ า นตารางกิ จ กรรมโครงการหรือ ตารางเวลาไม่ ค รอบคลุ ม บางกิ จ กรรมของโครงการ
มีผลต่องบประมาณหรือความล่าช้า
3.6 ด้านการดาเนินงานตามโครงการจริง หน่วยปฏิบัติต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่คาดไว้
ตามแผนงาน ซึ่งกระทบต่อเวลา ต้นทุนของการดาเนินโครงการทาให้มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้
3.7 ด้านการดาเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ มีการล่าช้าในกิจกรรมบางอย่างของโครงการ
ทาให้กิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องของโครงการล่าช้าเพราะต้องรอขั้นตอนดังกล่าว จึงทาให้การดาเนินโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
3.8 ด้านการปรับลดงบประมาณในการดาเนินโครงการ เมื่อมีการปรับลดงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ มี ผลต่อการทากิจกรรมตามแผนงานของโครงการ ซึ่งกิจกรรมย่อยบางกิจกรรมไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ทาให้โครงการไม่ครบตามกระบวนการ
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3.9 ด้านการว่างจ้างบุคคลภายนอกมาดาเนินการต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้างจงมีความล่าช้า
ทาให้ผลการดาเนินงานตามโครงการต้องล่าช้าไปด้วย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาภายนอกโครงการส่งงานที่มีคุณภาพต่า
กว่าระดับที่ยอมรับได้ และต้องการเวลาเพิ่มในการปรับปรุงคุณภาพผลงาน
3.10 ด้านผู้รับบริการ ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการไม่สนใจ ไม่ร่วมมือที่จะทาให้โครงการบรรลุ
เป้าหมาย และผู้รับ บริการบางส่วนมีความคาดหวังจากโครงการเกินกว่า ที่เป็นกิจกรรมและผลงานจริงของ
โครงการ ทาให้ผลการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
3.11 ด้านภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล มีบางโครงการการดาเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
3. แนวทำงแก้ไขปัญหำ
4.1 ควรมีการกาหนดคุณ สมบัติของกลุ่ ม เป้าหมายและดาเนินการส ารวจข้อมูล พื้ นฐานก่อ น
ดาเนินกิจกรรมโครงการ และกาหนดแผนการกาเนินการให้ชัดเจน มีการดาเนินกิจกรรมตามวงจร PDCA ซึ่งจะ
ทาให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ควรมีการตรวจสอบคุณ สมบัติของกลุ่มผู้รับเหมา การกาหนดคุณ สมบัติ และการติดตาม
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความล่าช้าและคุณภาพของงานที่สาเร็จ
5. ควำมคุ้มค่ำและเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร พบว่า ทุกโครงการมีความคุ้มค่ากับประชาชนโดย
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
5. ในการดาเนินงานด้านธุรการและประสานงานของหน่วยปฏิบัติ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ โดยเฉพาะระเบียบพัสดุ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
6. การดาเนินโครงการควรคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับประโยชน์จากโครงการโดยกาหนดผู้ที่ประสบ
ปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชน
รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการและแบบรูปรายการ
7. ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานในการก าหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการติ ด ตามและเร่ ง รั ด การใช้
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่ว มของหน่วยปฏิบัติ อาจจะมีการจัดทา MOU ระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล เป็นต้น
8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ ด้านรูปแบบรายการ ตรวจสอบแบบ
แปลน กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หาผู้ รั บ จ้ า งไว้ ล่ ว งหน้ า และก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ต่ อ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ละได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากส านั ก
งบประมาณ
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ภำคผนวก

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูล/กลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษำ
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย
นายจารุวัฒน์ เกลีย้ งเกลา
นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

กองบรรณำธิกำร
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา
นายวิรัช ตั่นสกุล

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

จัดทำ/เรียบเรียงข้อมูล
นายอนันต์ สาเล๊ะ
นางศศิพินทุ์ แก้วนิตย์
นางเพ็ญศรี เกตุสุริยงค์
นางวาทินี บิลหมาด
นางดาลีลา หลีขาย
นางสาวอุทัยกาญจน์ วงศ์กระจ่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ปีที่พิมพ์
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