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คานา
รายงานผลการปฏิบัติราชการจังหวัดสตูลและผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน
ปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ดสตู ล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่ มนี้ เป็ นการน าเสนอผลการ
ดาเนินงานตามโครงการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กาหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ
ผลการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมิ นผลโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ในระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนส่วนราชการและบุคลากรของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดสตูลได้ใช้
เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนการปฏิบัติราชการและการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในปีต่อไป และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
จังหวัดสตูล
ตุลาคม 2562
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บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัด
ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
มาตรา 11 (6) กาหนดให้ ก.บ.จ. มีอานาจหน้าที่ในการกากับ ให้คาแนะแนะ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบั ติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการและการดาเนินโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็วและแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด จึงดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเมินผลการดาเนินงานและโครงการแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดสตูล เพื่อน าข้อมูล จากการติดตาม มาวิเคราะห์ และนาไปพัฒ นาการปฏิบัติราชการ รวมทั้งพัฒ นา
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ให้สามารถจัดทาโครงการที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดสตูลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และผลสาเร็จตามคารับรองของการปฏิบัติราชการประจาปี ให้สาธารณะได้รับ
ทราบ และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดของส่วน
ราชการ อันจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาจังหวัดหรือการนาไปใช้ประโยชน์ของสาธารณชน
3. เป้าหมาย
1. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
3. หน่วยดาเนินการตามโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการ
4. สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดสตูล
5. ระยะเวลาดาเนินการ :
ภายในเดือนตุลาคม 2562
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6. ขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างเครื่องมือในการสารวจข้อมูล
6.2 ประชุม ชี้แจง กรอบแนวทางการประเมิน ต่อหน่วยดาเนินการตามโครงการ
6.3 การติดตามประเมินผล อาทิ การประชุม การสารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม
6.4 วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแบบสารวจ
6.5 สรุปรายงานผลเป็นรูปเล่มรายงาน และรูปแบบของ CD ลงข้อมูลเว็บไซต์จังหวัด
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การตรวจติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ดสตู ลและกลุ่ มจั งหวั ด เพื่ อรั บทราบผลการด าเนิ นการ ปั ญหา
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ในการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดต่อไป
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล
1. สภาพทั่วไป
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ ที่เป็นส่วน
ของน้าทะเล) เป็นลาดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลาดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ ติดฝั่งทะเลอันดามันมีมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 323,586 คน ชาย 160,926 คน หญิง 162,660 คน
จ านวนครั ว เรื อ น 104,281 ครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามร้ อ ยละ ๗๖.77 ศาสนาพุ ท ธ
ร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.21 มีวัด ๔๑ วัด ที่พักสงฆ์ ๓๑ แห่ง มัสยิด ๒๓6 แห่ง โบสถ์
คริสต์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า ๓ แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย์ มีพระภิกษุ ๓๗๐ รูป สามเณร ๔๔ รูป
2. การเมืองการปกครอง
แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 7 อ าเภอ 36 ต าบล 2 80 หมู่ บ้ า น มี ห น่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าค
33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 53 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 34 แห่ง 77 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง เป็นหลัก
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 42.3 สาขาการผลิตที่มีความสาคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและ การขายปลีก
ฯ มีสัดส่วนร้อยละ 13.5 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 9.3 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ
34.9 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2560 มีมูลค่า
เท่ากับ 36,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็น ร้อยละ 2.7
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สาหรับ
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขยายตัวร้อยละ 3.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา รายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในปี 2560 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 129,565 บาท เป็นลาดับที่ 7 ของภาคใต้
และลาดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 7,443 บาท
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิ จหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริการ ซึ่งในปี 2560 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสั ดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3
ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิต
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปรับ ตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 สาหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการ
ขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น

4

ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2560

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 การเกษตรกรรม
 การเพาะปลูก
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,754,700 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ท าการเกษตร
ทั้งสิ้น 733,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.78 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสิ้น 46,385 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล
อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 566,382 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 4,383 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูก 128,075 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 914.78 ล้านบาท
ข้าวมีเนื้อที่ปลูก 18,190 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 102.27 ล้านบาท และไม้ผลซึ่งลักษณะสวนจะ
เป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,049 ไร่ , ทุเรียน
เนื้อที่ปลูก 2,355 ไร่ , เงาะ เนื้อที่ปลูก 1,278 ไร่ , มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,827 ไร่ และจาปาดะ เนื้อที่ปลูก
1,286 ไร่ เป็นต้น
 การประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ( Comparative
Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2562 มูลค่า
ทั้งสิ้น 4,467.353 ล้านบาทโดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,859.34 ล้าน
บาท รองลงมาคือ การประมงพื้นบ้าน 1,134.28 ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล 885.5483 ล้านบาท
มูลค่าการผลิตปี 2558 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิต จากการประมงทะเลพาณิชย์และการ
ประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.68
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ปศุสัตว์
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จานวน 21,364 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่ อ ย เลี้ ย งสั ต ว์ เ ป็ น อาชี พ เสริ ม ควบคู่ กั บ การท าการเกษตรอย่ างอื่ น เช่ น สวนยางพารา
สวนปาล์มน้ามัน สวนผลไม้ นาข้าว เป็นต้น


จังหวัดสตูลได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียม
ของกรมปศุสั ตว์ จ านวน ๗ หน่ ว ย ส าหรับบริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะเนื้อ มีโ รงฆ่าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จานวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จานวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จานวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จานวน ๓ แห่ง
 การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
จานวนทั้งสิ้น 357 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,557.81 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 5,054คน ส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ จากไม้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็น การแปรรู ปไม้ ยางพารา ท าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 37 โรงงาน เงินลงทุน 653.45 ล้านบาท คนงาน 1,484 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ทายางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 34 โรงงาน เงินลงทุน
882.31 ล้านบาท คนงาน 473 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์ม การทาอาหารทะเลกระปอง ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 33 โรงงาน เงินลงทุน 433.99 ล้านบาท คนงาน 1,755 คน
 การพาณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย
โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ดุลการค้าปี 2562 ขาดดุล 212.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 9.74 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.59 (ปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ,ปลาทูลังแช่เย็น,อิฐก่อสร้าง,กุ้งขาวแช่เย็น ,
หอมแดง/หัวเล็ก,ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น,ชาเขียวผงปรุงสาเร็จ,บุหรี่ซิกาแรต, อาหารเสริม(สัตว์)และอวนเก่าใช้แล้ว
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ, ปลากะพงขาวแช่เย็น, ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ามันปาล์ม, ปลา
ลิ้นหมาแช่เย็น, หอยแครงมีชีวิต, หอมหัวใหญ่, แมงดาทะเลแช่เย็น, กระเทียม, เครื่องบีบเมล็ดในปาล์มพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด และเพลาพยุง
 การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูก าลในการท่องเที่ยว
ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง
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เกาะตะรุ เ ตา และบางส่ ว นใช้จั ง หวัดสตูล เป็ นทางผ่ านไปยังเกาะลั งกาวี ประเทศมาเลเซีย ในปี 2562
มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,549,880 คน สามารถทารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 9,238.42 ล้านบาท
ซึ่งมีแนวโน้ มสู งขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ พิพิธ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล
(คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจาจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง
เกาะหลีเปฺะ น้าตกวังสายทอง น้าตกธาราสวรรค์ ถ้าเจ็ดคต ถ้าภูผาเพชร ถ้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพันยอด
เป็นต้น
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณี
โลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของ
จังหวัดสตูล และนี่คือการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทาต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
 ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ สินค้าเด่น
5 ประเภท 1) แยมเมล่อน อาเภอทุ่งหว้า 2) กาแฟพื้นเมือง อาเภอเมือง 3) เครื่องประดับมุก อาเภอท่า
แพ 4) เต่ากะลามะพร้าว อาเภอละงู 5) น้ามันไพล อาเภอควนโดน
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕62 จานวน 1,314,921,006 บาท ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
4. สังคมและวัฒนธรรม

 แรงงาน
สถานภาพแรงงานของประชากรจัง หวัด สตูล ปี ๒๕62 พบว่ าเป็นผู้ อยู่ใ นกาลั ง แรงงาน จานวน
151,962 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 149,292 คน คิดเป็นร้อยละ 98.24 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
ทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงาน จานวน 2,600 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และกาลังแรงงานรอฤดูกาล จานวน 70
คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 สาหรับผู้มีงานทา 149,292 คน ในภาคเกษตรกรรม 70,415 คน (ร้อยละ
47.17 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ส่วนผู้ ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 78,877 คน (ร้อยละ 52.83
ของผู้มีงานทาทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด
จานวน 25,747 คน 2) สาขาการผลิต จานวน 10,764 คน 3) สาขาโรงแรมและอาหาร จานวน 9,916
คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 7.21 และ 6.64 ของจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามลาดับ
สาหรับสาขาการทาเหมืองแร่ เหมืองหินมีผู้มีงานทาน้อยที่สุด จานวน 73 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.05
จ านวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้ นทะเบีย นประกันสั งคมจังหวัดสตู ล มาตรา 40 ณ เดือ นธัน วาคม
ปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้ น 24,182 คน คิดเป็นร้อยละ 29.92 ของจานวนแรงงานนอกระบบในจังหวัด
ทั้งหมด
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 การศึกษา
จังหวัดสตูล มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสตูลมีหน่วยงาน/
สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 หน่วยงาน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน มีสถานศึกษา จานวน 584 สถานศึกษา จานวนผู้เรียนทั้งสิ้น
95,373 คน
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และ I-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ค่าคะแนนรวมยังน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่เล็กน้อย ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 สาธารณสุข
จั ง หวั ด สตู ล มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ คื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป(186 เตี ย ง) 1 แห่ ง
โรงพยาบาลชุมชน (๙0 เตียง) 1 แห่ง (30 เตียง) 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 5๕ แห่ง และ
ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่สถานบริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม
ทันตกรรม และร้านขายยา (คลินิกแพทย์ 33 แห่ง คลินิกทันตกรรม 14 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ 27
แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และร้านขายยา 63 แห่ง (ขายยาแผนโบราณ 9 แห่ง)
อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์ (1:
๔,๑๙๓) , ทัน ตแพทย์ (1: ๘,๖๑๒) ยั งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ในขณะที่เภสั ช กร และพยาบาลอัตราส่ ว น
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กาหนด

 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล มีการจับกุม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จานวน 4,351 คดี ตัวยาที่
แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสตูล อับดับ 1 ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 57.34 อันดับ 2 กระท่อม คิดเป็นร้อยละ
37.41 อันดับ 3 ไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 2.15 อันดับ 4 กัญชา คิดเป็นร้อยละ 2.05 และ อันดับ 5 ยาแก้ไอ
คิดเป็นร้อยละ 0.84
สถานการณ์ย าเสพติดจั งหวัดสตู ล พื้น ที่ที่ ยัง คงมีการนาเข้ายาเสพติ ดอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่พื ช
กระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน ส่วนใหญ่เป็นพืชกระท่อม ซึ่งรูปแบบการนาเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนาเข้ามาพร้อม
ตัวบุ คคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
และสามารถจับกุมผู้กระทาความผิดได้อย่างต่อเนื่ อง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย
กลุ่มเปูาหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และมีการกระจายไปยังกลุ่มเปูาหมายอื่น ๆ มากขึ้น
เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ทางานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน
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5. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
พื้นที่ปุา จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของ น้าทะเล
กรณีไม่นับส่วนที่เป็นน้าทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพปุา
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ปุ า บกและปุ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ปุ า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จานวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด ปี ๒๕60 พื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๓๙.๕๑ (๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖1 มีพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.99 (๗54,742.๗๗ ไร่)
แบ่งออกเป็นปุาบก (ปุาสงวนแห่งชาติ ๑๓ ปุา ปุาไม้ถาวร ๑ ปุา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ๑ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์
ปุา ๑ แห่ง) เนื้อที่ร วมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด และปุาชายเลน
(ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาชายเลน ๕ ปุา ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนซ้อนกับปุาสงวนแห่งชาติ) ปุา
ชายเลน ๕ ปุา เนื้อที่รวมประมาณ จานวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ทรัพยากรน้า
1. ลาน้าตามธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่คลองละงู คลองมาบัง คลองบาราเกต คลองลาโลนน้อย
2. แหล่งน้า จานวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้าสาธารณะ จานวน 199 แห่ง
แหล่งน้าเอกชน จานวน 776 แห่ง และแหล่งน้าอื่นๆ จานวน 71 แห่ง
3. ฝาย จานวน 28 แห่ง
น้าเพื่อการเกษตร
แหล่ ง น้ าชลประทานที่ มี อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย แหล่ ง น้ าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย ,โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ,สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 142 แห่ง สามารถ
กัก เก็ บ น้ าได้ป ระมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มี พื้น ที่ไ ด้รั บประโยชน์จ ากโครงการชลประทานทั้ง สิ้ น
128,960ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการฝายดุสน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดนพื้นที่ 32,025 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้้าบาโรย ตาบลปากน้า อาเภอละงู พื้นที่ 3,120 ไร่
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 มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าต่าง ๆ การถมที่ดิน
ในพื้ น ที่ แ ก้ ม ลิ ง ธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ มี พื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้ าและทางระบายน้ าลดลง แม้ จ ะมี ก ารก่ อ สร้ า ง
ท่อลอดแล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้าและชะลอ
น้าหลากในลุ่มน้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
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ขยะมูลฝอย
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ ๓๐4.62 ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ปี
(คานวณภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖2 และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมู ลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน ๗ แห่ง 25,031
ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง 86,156.62 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.51 และ ๗๗.49
ตามลาดับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
6. โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอาเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ทั้งหมด ๑1 สายทาง
๑3 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สาคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกาธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอาเภอท่าแพ อาเภอละงู
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอปะเหลียน และอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอาเภอต่าง ๆ มีจานวน 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิโลเมตร สายทาง
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิโลเมตร
 การประปา มีที่ทาการประปา 2 แห่ง คือ อาเภอเมือง และอาเภอละงู มีสถานีผลิตน้าประปา 4
แห่ง คือ อาเภอควนโดน ตาบลวังประจัน อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า
การไฟฟ้า
จังหวัดสตูล มีสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้บริการ จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
2. สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอละงู
3. สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอควนกาหลง
4. สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอท่าแพ
5. สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอทุ่งหว้า
ปัจจุบันการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สามารถจ่ายกระแสไฟฟูาให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุม
ทุกอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟูาจานวน 104,263 ครัวเรือน
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7. การคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส , รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก
และทางน้า ประกอบด้วย ด่านถาวร 2 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสตูล (ด่านตามะลัง) ติดกับประเทศมาเลเซีย
เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน
และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 08.30– 16.00
น. (เวลาประเทศไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ตั้งอยู่ที่ ตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 06.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศ
ไทย)
8. วิสัยทัศน์จังหวัด
“เมืองท่องเที่ย วเชิงนิ เวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สั งคมน่าอยู่สั นติสุ ขยั่งยืน ประตูสู่
อาเซียน”
- นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑. เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ หมายถึ ง การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในแหล่ ง
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการ
บริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
๒. อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสาเร็จในการจัดการ
พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนาทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ผลั กดั น ให้ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น มี ร ายได้ เพิ่ มขึ้ น อย่ างต่อ เนื่ อ ง และยั่ งยื น สามารถสร้ างรายได้ใ ห้ กับ จัง หวั ดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า และมูล ค่า แก่จ ัง หวัด และชุม ชน จากการได้ร ับ การรับ รองเป็น อุท ยานธรณีร ะดับ โลก
(UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้ งเชิงนิเวศปุาเขา ทางทะเล อุทยาน
ธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน
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๓. เศรษฐกิจ มั่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชน ที่มี
การเจริ ญเติบ โตอย่ างต่อเนื่ อง มั่น คง ยั่งยืน บนฐานของการผลิ ตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น
การค้ าชายแดนเติ บ โตเพิ่ม มากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวั ตกรรมด้ านการบริการเพื่ อรองรับ การขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัต
ลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินค้า
Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน บนฐาน
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ เข้มแข็ง ความ
เหลื่อมล้าลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง
สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมาน
สามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงาน
ภาครัฐของจังหวัด
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ 3 ผลการติดตามและผลสัมฤทธิ์โครงการ
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 “ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่ น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
การบริ ห ารมุ่งผลสั มฤทธิ์เป็ น กิจกรรมส าคัญของแผนการปรับเปลี่ ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการ
บริหารงานของภาครัฐ ซึ่งกาหนดว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสู่ การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนเป็นเปูาหมายหลักในการทางาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อม
กับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ต้องคานึงถึงประชาชนและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทางานของภาครัฐมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยนาเข้ากระบวนการ
ทางานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความสาคัญ
กับการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ชัดเจน และการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
รวมถึงมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การงาน
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชน
และงบประมาณแผ่นดิน
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 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 เ กิ ด จากการท างานได้ ผ ลผลิ ต (Outputs)
ตามเปูาหมาย และเกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ เช่น ปลูกบ้านได้ 1 หลัง (Outputs) บ้านหลังดังกล่าวน่าอยู่ มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก (Outcomes) หรือ การซ่อมถนนได้ 5 กิโลเมตร เป็น ผลผลิต (Outputs) ถนนสายนั้นทาให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางจากการซ่อมแซม เป็น ผลลัพธ์ (Outcomes)
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วัตถุประสงค์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทาให้
ทราบผลการปฏิบั ติงานเมื่อเทีย บกับแผนหรือเปูาหมาย 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 ง พอใจ ผู้ บ ริ ห ารมี โ อกาส
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที
การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมีหลักที่สาคัญ 6 ประการ 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. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของโดย
ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในหน้าที่
รับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระทาของตน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการดาเนินการ
6. หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุดแก่ส่ ว นรวม โดยมีความประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่ าสร้างสรรค์สิ นค้า และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร (PDCA) ได้แก่
Plan มีวัตถุประสงค์ หรือ เปูาหมายที่ชัดเจน (ต้องการทราบว่าผลสัมฤทธิ์คืออะไร)
Do มีการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้หรือไม่
Check มีการตรวจสอบว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่
Act ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้
ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช้วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกรอบในการกาหนดปัจจัยหลักแห่ ง
ความสาเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือช่วยประเมินความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์ องค์กรที่มีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์สามารถใช้ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับเปูาหมาย เพื่อให้รู้ถึงความก้าวหน้าของการบรรลุ
วิสัยทัศน์หากผลงานยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ผู้บริหารองค์กรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
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การเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การวัดผลการปฏิบัติงาน

CSF/KPI

ปฏิบัติการ

CSF/KPI

ปัจจัยนาเข้า

ปัจจัยที่จาเป็นเบื้องต้นสาหรับส่วนราชการไทยที่จะนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ ได้แก่
 องค์กรมีการจัดทาแผนกลยุทธิ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
การปฏิบัติงาน
 การให้ความร่วมมือจากผู้บริหารในการกาหนดเปูาหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน
 การมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
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) เพื่อปูองกันความเบี่ยงเบนและช่วย
ให้มีการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน
Scorecard หมายถึง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ซึ่งนามาอยู่ในรายงานสาหรับผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุวัถุประสงค์ขององค์กร
สานักงาน ก.พ. ได้นา Balanced Scorecard มาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางกาหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความสาเร็จ (CSF) และ ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KPI) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วน
ราชการ โดยการพิจารณาจากมุมมองด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
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กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการในมุมมองด้าน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (External Perspective)
เป็นการพิจารณาองค์กรในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ต่าง ๆ รัฐบาล หน่วยงานราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ
2. ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective)
เป็นการพิจารณาย้อนกลับไปที่โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถ
หลักขององค์กร วัฒนธรรม และค่านิยม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ จริยธรรม ขวัญกาลังใจ
3. ด้านนวัตกรรม (Innovation Perspective)
เป็นการพิจารณาความสามารถขององค์กรต่ อความเปลี่ยนแปลงเป็นการมองไปในอนาคตว่าองค์กร
ควรริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งกว่าเดิม เช่น งานวิจัย
ที่นาสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการตรวจค้น
ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประหยั ด ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร ความคุ้ ม ค่ า ของเงิ น งบประมาณที่ ใ ช้
ความสามารถของการให้บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการปูองกันการทุจริต และประพฤติ
มิชอบที่ปรากฏ

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

ด้านการเงิน
(Financial Perspective)
การประหยัด การมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าของทรัพยากร การ
ปูองกันการทุจริต

ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร
(Internal Perspective)
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทักษะ จริยธรรม กระบวนการ
ทางาน วัฒนธรรมองค์กร

ด้านนวัตกรรม
(Innovation Perspective)
ความคิดริเริม่ สิ่งใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว เช่น การพัฒนาระบบงาน
การสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วิธีดาเนินการ
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 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ดาเนิ น การตรวจสอบข้อ มูล รายละเอี ยดการดาเนินงานตามโครงการ ผลการเบิกจ่า ย เพื่ อนามา
พิจารณาความสาเร็จของการดาเนินงานตามกาหนดระยะเลาของการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการพัฒนาและสร้างแบบสารวจ โดยมีกระบวนดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. ออกแบบสารวจโดยให้สอดคล้องกับสภาพการดาเนินงานโครงการของจังหวัดสตูล และนาไป
ปรึกษาผู้บริหารจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
3. นาเครื่องมือมาปรับปรุงและจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์

17

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจง กรอบการประเมินต่อหน่วยดาเนินการโครงการ
จัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประเมินของแบบสารวจ ให้กับหน่วยงาน และกาหนดระยะเวลา
ในการส่งกลับมายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดสตูล
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลโครงการ โดยทาการสุ่มตรวจเยี่ยม
ลงพื้นที่ภาคสนาม โดยดาเนินการสุ่มโครงการให้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์และครอบคลุมทุกภารกิจ
ดาเนินการสุ่มโครงการที่สาคัญ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อ
ไปสู่ผลดาเนินการโครงการที่สาเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแบบสารวจ
ดาเนินการวิวเคราะห์เนื้อหา จากแบบสารวจที่ได้รับกลับมา และดาเนินการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่าย
จากระบบ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล
ดาเนินการจัดทารายงานและสรุปผลการประเมิน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
- นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
1.1 เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ ง
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยื น การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริห ารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ป ระกอบการ สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ระดั บ สากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
1.2 อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสาเร็จในการจัดการพื้นที่
ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนาทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดัน
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่าง
มั่นคง ประชาชนเกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร และร่วมผลักดันเป็นอุทยานธรณี
ระดับโลก (Global Geopark)
1.3 เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้า
ชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพิ่มค่ารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจใน
อนาคต สู่การเป็นจังหวัดที่ป ระสบความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 สังคมน่า อยู่สัน ติสุขยั่งยืน หมายถึง ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และ
การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้
สังคมสันติสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
1.5 ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดิน ทางเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ สตูล จะเป็นอีกช่องทางที่สาคัญของไทยสู่ กลุ่ มประเทศเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางนี้
มีศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์
ด้านต่างๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศ
ไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญ

19

2. พันธกิจ (Mission)
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.2 เสริมสร้ างความเข้มแข็งให้ เกษตรกร โดยพัฒ นาองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ งเสริมการเกษตร
รูปแบบกลุ่มและพัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับ ทักษะฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
2.4 เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี ค วามสะดวก ปลอดภั ย
มีมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับ สนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
ชายแดน ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน
2.5 พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความทันสมัย
3. เป้าหมายการพัฒนา
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

เศรษฐกิ จ จั งหวั ด มี
การขยายตั ว เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิ เ ว ศ ชั้ น น า ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
ป ร ะ ช า ช น มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
สั ง ค ม มี สั น ติ สุ ข
และ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมายการ
พัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

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

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

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

ปี 59 =
18,449 ลบ.
ปี 60 =
19,156 ลบ.

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

(Target)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

1

1.5

2

2.5

(31,648)

(32,123)

(32,766)

(33,538)

0.1

0.1

0.1

0.1

(8.33)

(8.43)

(8.53)

(8.63)

10,000

6,000

3,000

0

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.

4. ประเด็นการพัฒนา
1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข

25612564

1.75

0.1

4,750
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5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแว้ดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน
6. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามประเด็นการพัฒนา ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา
และ Value Chain แต่ละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑. สร้างมูลค่าจาก
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ที่มีคุณภาพ
ให้เติบโตเป็นเมือง
น่าอยู่ น่าเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามประเด็นการพัฒนา
๑.แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศรวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ได้รับพัฒนาสู่มาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทยและ
มาตรฐานสากล

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ปี ๕๙ (๘ แหล่ง)
เฉลี่ย ๒ ปี (๗.๕)

๒ .ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ปี ๕๙ มีรายได้
ท่ อ งเที่ ย วขยายตั ว ร้ อ ย ๗,๖๓๑ ล้านบาท
ร้อยละการขยายตัว
ละที่เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย ๓ ปี (๘.๒)
ปี ๕๙
๒. สินค้าที่สาคัญ
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
(๘,๔๘๐ ลบ.)
ของจังหวัดได้รับการ มูลค่าผลผลิตทาง
ร้อยละการขยายตัว
พัฒนาการผลิตที่มี การเกษตรที่สาคัญ
คุณค่าและมูลค่าเพิม่ (หมายเหตุ: สินค้าสาคัญ เฉลี่ย ๓ ปี (๐.๐๐)
ปาล์ม, ยาง, ผลผลิตด้าน (หมายเหตุ: ปริมาณ
สินค้าสัตว์น้าลดลง
การประมงพาณิชย์)
เนื่องจากผลกระทบ
จากการบังคับใช้
กฎหมาย IUU)

๔.ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ ปี ๖๐ (๘๗๔ ลบ)
มูลค่าการจาหน่ายสินค้า ร้อยละการขยาตัว
OTOP
เฉลี่ย ๒ ปี (๑๕.๐)
๕. ร้อยละของผลผลิต
(ปาล์มน้ามัน)ทีเ่ พิ่มขึ้น
(ผลการดาเนินการตาม
แนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่)

ปี ๕๙ (๒,๔๒๐)
กิโลกรัม/ไร่)
ร้อยละเฉลีย่ การ
เพิ่มขึ้น ๒ ปี
(๑๐.๒๕)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

๕

๖

๗

๘

๖.๕

๒.๕

๒.๗๕

๓.๐๐

๓.๒๕

๒.๘๗

(๗,๘๒๒)

(๘,๐๓๗)

(๘,๒๗๘)

(๘,๕๔๗)

๒

๒.๒๕

๒.๕๐

๒.๗๕

๒.๓๗

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

(๙๖๑)

(๑,๐๕๗)

(๑,๑๖๓)

(๑,๒๗๙)

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

25612564

๑๕
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๓. ปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของการค้า
ชายแดน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามประเด็นการพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

๖.ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ ปี ๖๐ (๓๒๗ ลบ)
มูลค่าการค้าชายแดน
ร้อยละเฉลีย่ การ
ขยายตัว ๓ ปี
(๑๘.๖)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

๑๐

๑๒.๕

๑๕

๑๗.๕

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
25612564

๑๓.๕

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 9 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูป สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
7. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
8. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่
รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐาน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล
และยั่งยืน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามประเด็นการพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
25612564

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

๑๔๐

๑๔๕

๑๕๐

๑๕๕

๑๔๗.๕

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

๕
(๑๒๖)

๖
๗
(๑๓๔) (๑๔๓)

๘
(๑๕๔)

๖.๕

๑.จานวนพื้นที่ป่าที่
ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี
(ไร่)

๓. จานวนหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่ง
สิ่งแวดล้อม
๔.จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีการจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีมาตรฐานจน
สามารถลดปัญหาขยะ
ได้เพิ่มขึ้น (แห่ง)

ปี ๖๐ (๔๒ แห่ง)

๔๙

๕๖

๖๓

๗๐

๕๗

ปี ๖๐ (๑๓ แห่ง)
เฉลี่ย ๒ ปี (๑๐
แห่ง)

๑๔

๒๑

๒๘

๓๕

๒๔.๕

๕ ร้อยละการลดลงของ
การชดเชยค่าความ
เสียหายจากภัยพิบัติ

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

๑.๒๕

๒.๕

๒.๗๕

๕.๐๐

๓.๑

๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายด้าน
สาธารณภัย

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

๖

๖

๖

๖

๖
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
1. สร้ า งความรู้ ความตระหนั กและจิ ตส านึกในการอนุ รักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. มีการบริห ารจั ดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้ น กลาง และระยะยาว ด้ว ยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและพัฒนาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
4. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
5. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

1 . ป ร ะ ช า ช น มี
สุขภาพดีและเข้าถึง
สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ

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

ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
ประเด็นการพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

๘๕

๑๐๐

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปี ๖๐
(ร้อยละ ๑๙.๑๑)
ผู้รับบริการด้านการแพทย์
ร้อยละเฉลีย่
แผนไทยและแพทย์
๓ ปี (๑๘.๙๙)
ทางเลือก
๓. ร้อยละของผู้เข้าสู่ความ
ปี ๖๐
(ร้อยละ ๑๙.๕๐)
คุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ร้อยละเฉลีย่ ๓ ปี
ประกันสังคม ต่อกาลัง
(๑๙.๓๐)
แรงงานทั้งหมด
๔. ร้อยละของค่าเฉลี่ ย
ปี ๕๙
ป.๖ (๔๑.๑๗ คะแนน)
คะแนน O-NET ป.๖/
ม.๓ (๓๓.๑๘คะแนน)
ม. ๓ เพิ่มขึ้น
ร้อยละการขยายตัว ๑ ปี
๕๙/๕๘ ป.๖ = -๓.๔
๕๙/๕๘ ม.๓ = -๑.๓
๕.ร้อยละของผูด้ ้อยโอกาส
ปี ๖๐
ทางสังคมทีไ่ ด้รับการดูแล
(๕๖,๘๗๒ ราย)
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่าง
ร้อยละเฉลีย่ ๔ ปี
ต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิต
(๘๓.๘๖)
ที่ดีขึ้น

๑๙

๖. ร้อยละของชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมายที่ผา่ น
เกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

๑. ร้อยละของโรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน (HA)

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

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

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๐๐ ๑๐๐

๙๖.๒๕

๒๐

๒๑

๒๒

20.๕

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๑.๕

๓

๓.๕

๔.๐

๔.๕

๓.๗๕

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๑.๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๓. ปัญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและภัย
คุกคามลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
ประเด็นการพัฒนา
๗. ร้อยละของคดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย มีผลการจับกุม
เพิ่มขึ้น

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)
ปี ๕๙
(คดี ๓,๗๖๒)

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

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

(๔,๑๓๘)

(๔,๒๑๗)

(๔,๒๖๘)

(๔,๓๑๗)

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

เฉลี่ย 4 ปี
พ.ศ.
2561-2564

๑๑.๕

๒๒.๕

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 9 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
2. พัฒ นาบริ การทางการแพทย์ ภูมิ ปัญญาแพทย์ แผนไทย และสมุน ไพร ส่ งเสริมและสร้า งความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสาคัญของภาวะสุขภาพที่ดี
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทางด้ า นสั ง คม จิ ต อาสาและองค์ ก รสาธารณประโยชน์
ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
4. ส่งเสริมการมีงานทา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วย
ตนเอง
7. ปกปูองสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
8. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่
9. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
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4. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 28 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 191,728,200 บาท ดังนี้
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รวมโครงการจานวน 28 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

1

2

191,728,200
4,613,700 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

กิจกรรมการบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูล

3,000,000 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีสตูล

613,700 สานักงานจังหวัดสตูล

กิจกรรมค่าย “ห้องเรียนอุทยานธรณี” ให้กับเยาวชนในเขต
พื้นที่อุทยานธรณีสตูล

500,000 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อุทยานธรณี
สตูล

500,000 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

244,800

สานักงานจังหวัดสตูล

110,000 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

กิจกรรมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. ในงานสารวจและจัดทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

39,600 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสตูล

กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานสวนพฤกษา
ศาสตร์โรงเรียน

95,200 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

โครงการขุดสระเก็บน้า และขยายเขตประปา แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

7,000,000 อาเภอท่าแพ

กิจกรรมขุดสระน้าผิวดิน กว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก
เฉลี่ย 5 เมตร

1,580,000

กิจกรรมก่อสร้างระบบผลิตน้าประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่พร้อมระบบจ่ายน้าระยะทาง 2,000 เมตร

5,020,000

กิจกรรมขยายเขตไฟฟูาแรงสูง
4

หน่วยดาเนินการ

โครงการอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) สู่ อุทยาน
ธรณีโลก (Global Geopark)

กิจกรรมรวบรวม/ส่งเสริมการปลูก/เพาะพันธุ์จาปาดะ พืช
ท้องถิ่นของจังหวัดสตูล

3

งบประมาณ

โครงการสตูลสันติสุข

400,000
1,272,000 ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล

26
ลาดับ
ที่
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โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.)

1,272,000

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs

2,582,700 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs

2,582,700

โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

700,000 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างเอกลักษณ์
และสร้างการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน

350,000

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

350,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ -6-

1,828,600 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา

480,000

กิจกรรมงานจาปาดะของดีเมืองสตูลและส่งเสริมการปลูก
จาปาดะพันธ์

552,000

กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

796,600

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
กิจกรรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

9

งบประมาณ

4,155,100 ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
90,000
541,000

กิจกรรมค่ายเตรียมพร้อม TO BE NUMBER ONE

1,401,000

กิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE NUMBER
ONE

2,123,100

โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบตั ิ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กบั ประชาชนและนักท่องเที่ยว

997,100 สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสตูล

กิจกรรมฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ

685,100

กิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าเบื้องต้น

312,000

27
ลาดับ
ที่
10

11

12

13

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

213,300 สานักงานจังหวัดสตูล

กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

213,300

โครงการพัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไข
บริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

29,543,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล

กิจกรรมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายสต.3011 แยกทางหลวง
หมายเลข416-น้าตกวังสายทอง-น้าตกวังสายธารอาเภอทุ่ง
หว้า, ละงู จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง

17,093,000

กิจกรรมติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายสต.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข416-บ้านสะพานวาอาเภอละงู,ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ปริมาณงาน 1 แห่ง

12,450,000

โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

49,434,700 แขวงทางหลวงชนบทสตูล

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายซอยริมเขา– บ้านโต๊ะ
ยูด๊ะ ตาบลฉลุง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.550
กิโลเมตร

4,734,700

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ยทช.3003-สนง.ปุาชาย
เลน ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ระยะทาง 4.650
กิโลเมตร

19,956,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายสต.ถ.1-0016 บ้านผัง
6–บ้านผังปาล์ม 5 อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.630
กิโลเมตร

8,080,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายสต.ถ.1-0001 บ้าน
ท่าแพ – บ้านปลักใหญ่ใจดี อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ระยะทาง
2.750 กิโลเมตร

8,070,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายสต.ถ.1-0069 บ้าน
ทุ่งสายเหรียง–บ้านปากบาง อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ระยะทาง 3.178 กิโลเมตร

8,594,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
จังหวัดสตูล

2,857,700 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

กิจกรรมโซนนิ่งยางพารา
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพาราด้วยการเลี้ยง
สัตว์และปลูกไม้ยืนต้นร่วมยาง

1,000,000
122,400

28
ลาดับ
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โครงการ/กิจกรรม

16

17

18

19

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมโซนนิ่งปาล์มน้ามัน

331,130

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้าหอมที่หัวไร่ปลายนาและ
สวนหลังบ้าน

381,000

กิจกรรมบริหารจัดการคุณภาพไม้ผล

510,470

กิจกรรมศูนย์รวบรวมผลผลิตผลไม้คุณภาพ

512,700

โครงการปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนและชุมชน

1,595,200 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สตูล

กิจกรรมปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนและชุมชน

1,538,100

กิจกรรมติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ
15

งบประมาณ

57,100

โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับ
วิสาหกิจชุมชน

368,300 สานักงานพลังงานจังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจก

368,300

โครงการสวนปาล์ม ร.9

22,000,000 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัด
สตูล

กิจกรรมปรับปรุงสวนปาล์ม ร.9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

22,000,000

โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตรา

8,476,800 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณที่ทาการอุทยาน
แห่งชาติ

2,951,000

กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณเกาะเขาใหญ่

4,049,000

กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเกาะลิดี

1,476,800

โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

1,955,000 อาเภอควนโดน

กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
0.40 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึก 0.40 เมตร

1,955,000

โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล

1,344,400 สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

29
ลาดับ
ที่

20

21

22

23

24

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ

527,600

กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

816,800

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อาเภอ
ควนโดน

หน่วยดาเนินการ

14,751,500 อาเภอควนโดน

กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทอน
แพะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร
และสายเหมืองชลประทานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,800
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า
17,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.15
เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

9,575,800

กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตู
วังพะเนียตโคกม่วง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15เมตร

5,175,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด

4,735,200 อาเภอควนโดน

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ดกว้าง
5.00 ม. ยาว 1,670 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
8,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15
เมตร ตามแปลนแผนผังขององค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน
กาหนด

4,735,200

โครงการขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

8,200,000 อาเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8
บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 38,430 ลูกบาศก์เมตร

8,200,000

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล อาเภอควนโดน

1,840,600 อาเภอควนโดน

กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

1,840,600

โครงการเสบียงสัตว์เพือ่ ความมั่นคงในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง

4,749,200 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

กิจกรรมเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
25

งบประมาณ

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ตาบล
ปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล

4,749,200
3,359,000 อาเภอมะนัง

30
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายปาล์ม 3 หมู่ที่ 2 ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร
จานวน 1 แห่ง

3,359,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อุทยานธรณีโลก

2,450,000 อาเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมก่อสร้างทุ่นลอยน้าสาหรับผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 8.00
เมตร ยาว 16.00 เมตร บริเวณท่าเทียบเรือพร้อมสะพาน
ทางเดินขึ้น-ลง

2,000,000

กิจกรรมปรับปรุงห้องน้าบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย

450,000

โครงการขุดลอกคลองวังตง ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า

753,300 อาเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมขุดลอกห้วยสายฝายน้าล้นวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า

400,700

กิจกรรมขุดลอกห้วยวังเจริญราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญ
ราษฎร์ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า

352,600

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหินปูนบ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม ตาบลน้าผุด อาเภอละงู

1,707,000 อาเภอละงู

กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหินปูน-บ้าน
ลานเสือ) ซอยโรงรม หมู่ที่ 7 ตาบลน้าผุด ขนาดความยาว
515.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร

1,707,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ

8,000,000 สานักงานจังหวัดสตูล
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5. ผลการดาเนินงานรายโครงการ
1. ชื่อโครงการ อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) สู่อุทยานธรณีโลก (Global Geopark)
2. งบประมาณ 4,613,700 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 4 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูล งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีสตูล งบประมาณ 613,700 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่าย “ห้องเรียนอุทยานธรณี” ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล งบประมาณ
500,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อุทยานธรณีสตูล งบประมาณ 500,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
ภาพพจน์ที่ดี และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
(2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทางธรรมชาติอุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark) ที่น่าสนใจในจังหวัดสตูลแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เข้ามาเรียนรู้และเที่ยวชมจังหวัดสตูล
(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ในสถานศึกษา ทั้งภาคใต้และสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
(4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ ชั้นหินดึกดาบรรพ์โบราณกับหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
(5) เพื่อเป็น การเสริ มสร้ างจิตสานึกและปลูกจิตสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ แก่
เยาวชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั่วไป ก่อให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
(6) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนารายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ประชากร
ในพื้นที่มีงานทา สร้างอาชีพ สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่ของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
(7) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเขตพื้ น ที่ อุ ท ยานธรณี ส ตู ล ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
6. เปูาหมาย : ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
7. ผลการเบิกจ่าย 1,583,700 บาท
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8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรัก ษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทาให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ และเกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกปูองคุ้มครองอย่างยั่งยืน
เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา
วิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
(2) ผู้เยี่ยมชมรู้จักแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพิ่มขึ้น
(3) สื่อมวลชนให้ความสาคัญแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แหล่งใหม่
ของจังหวัดสตูลมีการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น นิตยสารการท่องเที่ยว เว็บไซต์ โทรทัศน์
และวิทยุ และสื่อท้องถิ่นมากขึ้น
(4) ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นในจังหวัดสตูลเกิดความตระหนัก ห่วงแหน และร่วมสนับสนุน
แนว ทางการบริหารจัดการ/การอนุรักษ์/การใช้ประโยชน์จากแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและฟอสซิลอย่างยั่งยืน
(5) จังหวัดสตูลจะมีชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/
แหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นาทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
(6)จั งหวั ดสตู ล มีส ถานท่องเที่ย วเชิ งธรรมชาติ เชิงธรณี เชิง วัฒ นธรรม เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลก
9. ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดสตูลยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯจังหวัดสตูล
2. งบประมาณ 244,800 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานจังหวัดสตูล
หน่วยดาเนินการร่วม สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 รวบรวม/ส่งเสริมการปลูก/เพาะพันธุ์จาปาดะ พืชท้องถิ่นของจังหวัดสตูล งบประมาณ
110,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในงานสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น งบประมาณ 39,600 บาท
กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งบประมาณ
95,200 บาท
5. วัตถุประสงค์
(๑) ดาเนินงานสนองพระราชดาริตามแผนแม่บทหรือแนวทางการดาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ.
(๒) สนับสนุนแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
(๓) เพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล ให้บรรลุ
เปูาหมายตามแผนแม่บท ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม
(๔) จั ดประชุมคณะกรรมการฯและคณะทางานขั บเคลื่ อนและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล
(๕) กากับ ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานรายปีอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
6. เปูาหมาย
(๑) สนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
(๒) มีแผนแม่บทของจังหวัดสตูล และมีแผนปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
(๓) ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสตูล
7. ผลการเบิกจ่าย 244,800 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สามารถสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(2) แผนแม่บ ทของจั งหวั ดสตูล และมีแผนปฏิบัติงานรายปี ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของ
อพ.สธ.
(3) ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสตูล อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ขุดสระเก็บน้า และขยายเขตประปา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. งบประมาณ 7,000,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอท่าแพ
4. กิจกรรม 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ขุดสระน้าผิวดิน กว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร งบประมาณ
1,580,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างระบบผลิตน้าประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่พร้อมระบบจ่ายน้าระยะทาง
2,000 เมตร งบประมาณ 5,020,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง งบประมาณ 400,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างยั่งยืนและถาวร
(๒) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรได้อย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาล
(3) เพื่อการแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามนโยบายของรัฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย
6. เปูาหมาย : สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค ของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านทางยาง
และกลุ่มบ้านทอนแค หมู่ที่ 6 ตาบลสาคร
7. ผลการเบิกจ่าย 1,050,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค ของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 7
บ้านทางยาง และกลุ่มบ้านทอนแค หมู่ที่ 6 ตาบลสาคร และประชาชนมีน้าใช้เพื่อการเกษตร
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ สตูลสันติสุข
2. งบประมาณ 1,272,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล (ปูองกันจังหวัดสตูล)
4. กิจกรรม ฝึกอบรมจัดตั้ง /ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จานวน 12 รุ่น งบประมาณ
1,272,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ครบทุกหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
(2) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพลังมวลชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(3) จัดทาแผนและกาหนดวาระงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน เป็นปฏิทินรายปี เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมเชื่อมโยงกับการรณรงค์
นโยบายการพัฒนาประเทศ เช่น การปลูกต้นไม้ การรักษาความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
(4) เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ควรจัดสวัสดิการให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ก่อให้เกิด
การทุ่มเทในการทางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
(5) การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ในวาระต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
เช่น นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม
6. เปูาหมาย : ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ใน 7 อาเภอ ของจังหวัดสตูล
7. ผลการเบิกจ่าย 1,272,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วม ให้ความสาคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
(2) หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งมีระบบปูองกันที่ดีสามารถลดปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs
2. งบประมาณ 2,582,700 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs งบประมาณ 2,582,700 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่ม หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีศักยภาพของจังหวัด
ให้มีความเข้มแข็ง โดดเด่นขึ้น
(2) เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
ทั้งภายในประเทศและอาเซียน
6. เปูาหมาย
(1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสามารถแข่งขันได้
ในตลาดภายในและตลาดอาเซียน จานวน 30 กลุ่ม/ราย
(2) มีมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
7. ผลการเบิกจ่าย 2,411,600 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสามารถแข่งขันได้
ในตลาดภายในและตลาดอาเซียน จานวน 30 กลุ่ม/ราย
(๒) มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. งบประมาณ 700,000 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒ นาและสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เสริมสร้างเอกลักษณ์และสร้างการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่นอย่างยันยืน งบประมาณ
350,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 350,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการจัดรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว
(2) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงขึ้น
(3) ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามวิถีชีวิตของชุมชน
(4) สร้างเครือข่ายองค์กรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าและบริการ
6. เปูาหมาย
(1) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น 250 คน
(2) แหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแหล่งเพิ่มมากขึ้น 5 แห่ง
7. ผลการเบิกจ่าย 688,384 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
(2) แหล่งท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางสภาพสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชน
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ
2. งบประมาณ 1,828,600 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา งบประมาณ 480,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 งานจาปาดะของดีเมืองสตูลและส่งเสริมการปลูกจาปาดะพันธุ์ดี งบประมาณ 552,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด งบประมาณ 796,600 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ
(2) เพื่อเพิ่มจานวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปีก่อน
6. เปูาหมาย
(1) จานวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 2.5
(2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวร้อยละ 2.5
7. ผลการเบิกจ่าย 1,643,761.80 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
(2) ประชาชน ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. งบประมาณ 4,155,100 บาท
3. หน่วยงาน ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 4 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ
90,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วันต่อต้านยาเสพติด งบประมาณ 541,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ค่ายเตรียมพร้อม TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 1,401,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 2,123,100 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
(2) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
6. เปูาหมาย
(1) ผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
(2) เด็ก เยาวชน ชนชั้นแรงงาน ผู้ปกครอง ผู้นาศาสนาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล
7. ผลการเบิกจ่าย 3,899,384 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึงระดับพื้นที่หมู่บ้าน
(2) เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
(3) สามารถนาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้
(4) ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(5) แกนนา เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้คาปรึกษาสมาชิกที่มีปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้
(6) เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและมีทักษะในการ
ปฏิเสธเพื่อให้ตัวเองพ้นภัยจากสิ่งเสพติดได้
(7) สร้างกระแสให้เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
(8) ชมรม TO BE NUMBER ONE มีการพัฒนาและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
(9) ผู้นาศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
2. งบประมาณ 997,100 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ งบประมาณ 671,900 บาท
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าเบื้องต้น งบประมาณ 325,200 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ทักษะในการปูองกันสาธารณภัยและหลักการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกวิธีและปลอดภัย
(2) เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้าน มีการวางแผนบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรปกครองท้องถิ่น มีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้ด้วยศักยภาพ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
(3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
6. เปูาหมาย
(1) จานวนอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
(2) หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น“ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”
7. ผลการเบิกจ่าย 936,449 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประชาชน นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในระบบความปลอดภัยเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัด
(2) สร้างรายได้จาการท่องเที่ยว เพิ่มความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. งบประมาณ 213,300 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งบประมาณ 213,300 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแสดงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
(2) เพื่อดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
6. เปูาหมาย : จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 ครั้ง
7. ผลการเบิกจ่าย 213,300 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประชาชนจังหวัดสตูลมีสิ่งยึดในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นเสา
หลัก เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้มีกาลังใจในการใช้ชีวิต อุทิศความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม และที่สาคัญคือการมี
สติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว
2. งบประมาณ 29,543,000 บาท
3. หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายสต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - น้าตกวังสายทอง น้าตกวังสายธาร อาเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล งบประมาณ 17,093,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายสต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 –บ้านสะพานวา
อาเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 12,450,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) ลดอุบัติเหตุและอานวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
(2) ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่จังหวัดสตูล
6. เปูาหมาย
(1) ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายสต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - น้าตกวังสายทอง - น้าตกวังสายธาร
อาเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล งบประมาณ 17,170,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง สายสต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสะพาน อาเภอละงู,
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล งบประมาณ 12,493,000 บาท
7. ผลการเบิกจ่าย 29,543,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ อาเภอทุ่งหว้า , อาเภอละงู, อาเภอมะนัง ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชน
ในจังหวัดสตูล รวมทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ได้ใช้เส้นทางในการคมนาคมได้สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
2. งบประมาณ 49,434,700 บาท
3. หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4. กิจกรรมรวม 5 กิจกรรม
กิจ กรรมที่ 1 ปรั บปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยริมเขา-บ้านโต๊ะยูด๊ะ ตาบลฉลุ ง
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.292 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.258 กิโลเมตร
งบประมาณ 4,734,700 บาท
กิจ กรรมที่ 2 ก่อสร้ างถนนลาดยาง สายทช.3003-ส านักงานปุาชายเลน ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร งบประมาณ
19,956,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6-บ้านผังปาล์ม 5
อาเภอมะนัง ตาบลปาล์มพัฒนา จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร งบประมาณ 8,080,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ-บ้านปลักใหญ่ใจดี
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.894 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.856 กิโลเมตร
งบประมาณ 8,070,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสต.ถ.1-0069 บ้านทุ่งสายเหรียงบ้านปากบาง อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.178 กิโลเมตร งบประมาณ
8,594,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด
(2) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและราษฎรผู้ใช้เส้นทาง ได้เดินทางได้สะดวกปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งของจังหวัดสตูล
(4) เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด
6. เปูาหมาย
(1) นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
(2) ราษฎรในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทาง
7. ผลการเบิกจ่าย 42,329,800 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
(2) ราษฎรในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทาง
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ

55

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล
2. งบประมาณ 2,857,700 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 6 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 โซนนิ่งยางพารา งบประมาณ 944,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพาราด้วยการเลี้ยงสัตว์และปลูกไม้ยืนต้นร่วมยาง
งบประมาณ 112,100 บาท
กิจกรรมที่ 3 โซนนิ่งปาล์มน้ามัน งบประมาณ 460,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้าหอมที่หัวไร่ปลายนาและสวนหลังบ้าน งบประมาณ
283,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 บริหารจัดการคุณภาพไม้ผล งบประมาณ 545,400 บาท
กิจกรรมที่ 6 ศูนย์รวบรวมผลผลิตผลไม้คุณภาพ งบประมาณ 512,700 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) ถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการการผลิตการเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่ เกษตรกรผู้ ปลู ก
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล จานวน 1,400 ครัวเรือน
(2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพื้นที่ปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล รวม 15,500 ไร่
(3) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างความเข้ม แข็งในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลไกการตลาดไม้ผลจังหวัดสตูลให้มีประสิทธิภาพ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหัวไร่ปลายนา และพื้นที่บริเวณหลังบ้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น และเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. เปูาหมาย : สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณค่าด้วยคุณภาพ เพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแข่งขันได้
ในตลาดส่งออก
7. ผลการเบิกจ่าย 2,857,700 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สินค้าเกษตรมีต้นทุนการผลิตต่ามีความสามารถในการแข่งขัน
(2) พื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการเพื่อการผลิตได้เต็มศักยภาพ
(3) การบริ ห ารจั ดการผลผลิ ตไม้ผ ลที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด
ประชาสัมพันธ์ผลไม้จังหวัดสตูล
(4) เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน
(5) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

เพื่อส่ งเสริมและ
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ

57

58

1. ชื่อโครงการ ปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน
2. งบประมาณ 1,595,200 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตร เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน
งบประมาณ 1,538,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ 57,100 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้เยาวชนรักษ์อาชีพเกษตร มีทักษะในการดาเนินกิจกรรมด้าน
การเกษตรและสหกรณ์
(2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งอาหารด้านการเกษตรในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรใน
ชุมชน มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมด้าน
การเกษตร โดยบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน
6. เปูาหมาย
(1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกิดความรัก
และตระหนักถึงความสาคัญของการประกอบอาชีพเกษตรที่ดี มีความเหมาะสมกับพื้นที่
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดาเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน
(3) เป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชี วิตประจาวัน มีภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติต่อไป
7. ผลการเบิกจ่าย 1,578,711.85 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เกิดความรัก
และตระหนักถึงความสาคัญของการประกอบอาชีพเกษตรที่ดี มีความเหมาะสมกับพื้นที่
(2) เป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติต่อไป
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับวิสาหกิจชุมชน
2. งบประมาณ 368,300 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานพลังงานจังหวัดสตูล
4. กิจกรรม ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก งบประมาณ 368,300 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย์)
(2) เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้ง
(3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
6. เปูาหมาย
(1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต และสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น
(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงาน และช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น
7. ผลการเบิกจ่าย 352,625 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต และสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น
(2) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ในการประหยั ด พลั ง งานและใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงาน และช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ สวนปาล์ม ร.9
2. งบประมาณ 22,000,000 บาท
3. หน่วยงาน นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
4. กิจกรรม ปรับปรุงสวนปาล์ม ร.9 พร้อมสิ่งประกอบ งบประมาณ 22,000,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
(2) เพื่อพัฒนาสถานที่ไร่กลางสาธิต หมู่ที่ 9 ตาบลอุใดเจริญ อาเภอควนกาหลง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
(3) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอควนกาหลง
(4) สร้างรายได้ให้กับชุมชน
6. เปูาหมาย สวนปาล์ม ร.๙ ได้รับการปรับปรุง จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. ผลการเบิกจ่าย 3,300,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้รับการพัฒนา
(2) ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ระลึกถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
(3) ประชาชนในพื้นที่ มีรายได้จากการท่องเที่ยว
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ

64

1. ชื่อโครงการ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
2. งบประมาณ 8,476,800 บาท
3. หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
4. กิจกรรมรวม 3 กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ 1 ก่ อ สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกบริ เ วณที่ ท าการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะเภตรา
งบประมาณ 2,951,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณเกาะเขาใหญ่ งบประมาณ 4,049,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเกาะลิดี งบประมาณ 1,476,800 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย
(2) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
(3) เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดตั้งอุทยานธรณีของจังหวัดสตูล
6. เปูาหมาย
(1) สิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น จานวน 4 แห่ง
(2) จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
7. ผลการเบิกจ่าย (ยังไม่เบิกจ่าย)
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่ได้มาตรฐานและ
มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถยกระดับ
การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
(2) รายได้ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
2. งบประมาณ 1,955,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอควนโดน
4. กิจกรรม ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึก 0.40 เมตร
งบประมาณ 1,955,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร
(2) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร
(3) เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
6. เปูาหมาย มีคูระบายน้าช่วยลดปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่
7. ผลการเบิกจ่าย (ยังไม่เบิกจ่าย)
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน และในพื้นที่การเกษตร
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ สร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล
2. งบประมาณ 1,344,400 บาท
3. หน่วยงาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ งบประมาณ 527,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 816,800 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมคุณค่าทางสังคมของผู้สูงอายุ
(2) เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเหมาะสมตามช่วงวัย
(3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
6. เปูาหมาย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. ผลการเบิกจ่าย 1,271,550 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัว ได้รับการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถนาความรู้/ทักษะ ทาให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคมรอบข้าง ได้เป็นอย่างดี
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาเภอควนโดน
2. งบประมาณ 14,751,500 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอควนโดน
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนแพะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร และสายเหมืองชลประทาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ งบประมาณ 9,575,800 บาท
กิจ กรรมที่ 2 ปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สายประตูวังพะเนียตโคกม่ว ง หมู่ที่ 1
เชื่อมหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 5,175,700 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
(2) เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนน
(3) เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝน
(4) เพื่ออานวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
(5) เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
6. เปูาหมาย ประชาชนและเกษตรกรมีการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
7. ผลการเบิกจ่าย 14,751,500 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สามารถยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
(2) ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด
2. งบประมาณ 4,735,200 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอควนโดน
4. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,670 เมตร หรือพื้นผิว
จราจรไม่ น้ อ ยกว่ า 8,350 ตารางเมตร ไหล่ ท างหิ น คลุ ก กว้ า งเฉลี่ ย ข้ า งละ 0.15 เมตร งบประมาณ
4,735,200 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความลาบากในการสัญจรไปมาของประชาชนและเกษตรกรที่ไปทาสวน
(2) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขนส่งผลผลิตทางเกษตร
(3) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
6. เปูาหมาย ประชาชนและเกษตรกรเดินทางสัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้น
7. ผลการเบิกจ่าย 4,735,200 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์
ในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
2. งบประมาณ 8,200,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งหว้า
4. กิจกรรม ขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 38,430 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 8,200,000 บาท
5. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่ทาการเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
6. เปูาหมาย ประชาชนในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 จานวน 504 ครัวเรือน มีน้าสะอาดและเพียงพอ
ในการอุปโภค และใช้ในการเกษตร
7. ผลการเบิกจ่าย (ยังไม่เบิกจ่าย)
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประชาชนในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 จานวน 504 ครัวเรือน มีน้าสะอาด
และเพียงพอในการอุปโภคและใช้ในการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตซอล อาเภอควนโดน
2. งบประมาณ 1,840,600 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอควนโดน
4. กิจกรรม ปรับปรุงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
1,840,600 บาท

งบประมาณ

5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ทาให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น
(2) เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
(3) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
6. เปูาหมาย มีประชาชนและเยาวชนสนใจเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
7. ผลการเบิกจ่าย (ยังไม่เบิกจ่าย)
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีสถานที่ที่เหมาะสมให้ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา ออกกาลังกาย เพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีตลอดทั้งปี จานวน ๑,๐๐๐ คน
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ เสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
2. งบประมาณ 4,749,200 บาท
3. หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
4. กิจกรรม เสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง งบประมาณ 4,749,200 บาท
5. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตหญ้าแห้ง หญ้าสด และหญ้าหมัก สารองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันทีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
6. เปูาหมาย เกษตรกรผู้เลียงโค กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 145,332 ครัวเรือน
7. ผลการเบิกจ่าย 4,604,034 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ ในช่วงเกิดภัยธรรมชาติทั้งน้าท่วมขัง
และฝนแล้ ง ให้ แก่ เกษตรกรได้ ตลอดทั้งปี และสร้ างความมั่นใจให้ กับพี่น้ องเกษตรกรผู้ เลี้ ยงสั ตว์ใ นพื้น ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
2. งบประมาณ 3,359,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอมะนัง
4. กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 2 ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 0.935 กิโลเมตร งบประมาณ 3,359,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเดินทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรของเกษตรกร
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอุบัติเหตุทางถนน
และมลพิษจากปัญหาฝุุนละอองในช่วงฤดูแล้ง
6. เปูาหมาย ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ 2 ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล จานวน ๑ แห่ง
7. ผลการเบิกจ่าย 486,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม ตลอดจนการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และสามารถลดอุบัติเหตุทางถนน
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก
2. งบประมาณ 2,450,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งหว้า
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างทุ่นลอยน้าสาหรับผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร บริเวณ
ท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย พร้อมสะพานทางเดินขึ้น – ลง จานวน 2 ชุด งบประมาณ 2,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องน้า ชาย - หญิง บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย งบประมาณ 450,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(3) เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและเกิดความปลอดภัยการเดินทาง
6. เปูาหมาย
(1) สถานที่ท่องเที่ยวถ้าเลสเตโกดอนมีทุ่นลอยน้าที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างมีมาตรฐาน
(2) ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(3) ประชาชน/ชาวประมงในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวมี ความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการ
เดินทาง
7. ผลการเบิกจ่าย (ยังไม่เบิกจ่าย)
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้า
(2) จานวนนักท่องเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
(3) เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเอง
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ

79

80

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองวังตง ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
2. งบประมาณ 753,300 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งหว้า
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ขุดลอกห้วยสายฝายน้าล้นวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ งใหญ่ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้ า
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,845 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 400,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกห้วยวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้ า
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,337 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 352,600 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ ป ระสบปัญ หาภั ยแล้ ง ในพื้ น ที่ ตาบลนาทอนมีน้ าใช้ ในการอุ ป โภคและท า
การเกษตรตลอดทั้งปี
(2) เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้าไม่ให้มีการตื้นเขินเป็นการบูรณะบารุงรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(3) เพื่อระบายน้าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน
(4) เพื่อเป็นการปูองกันน้าท่วม
6. เปูาหมาย
(1) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้าอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร
(2) แหล่งน้าได้รับการปรับปรุง (ขุดลอก)
7. ผลการเบิกจ่าย (ยังไม่เบิกจ่าย)
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตาบลนาทอนมีน้าใช้ในการอุปโภคและทาการเกษตร
ตลอดทั้งปี
(2) ฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้าไม่ให้มีการตื้นเขิน เป็นการบูรณะบารุงรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(3) ปูองกันน้าท่วมและสามารถระบายน้าที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
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10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหินปูน – บ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม ตาบลน้าผุด
อาเภอละงู
2. งบประมาณ 1,707,000 บาท
3. หน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอละงู
4. กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหินปูน – บ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม หมู่ที่ 7 ตาบลน้าผุด
ขนาดความยาว 515.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 15.00 เซนติเมตร งบประมาณ
1,707,000 บาท
5. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการเดินทางประกอบอาชีพประจาวัน และการเดินทาง
ของนักเรียน นักศึกษา การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา และการลาเลียงพืชผลทางการเกษตร
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
6. เปูาหมาย
(1) ถนนได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จานวน 1 เส้นทาง
(2) ประชาชนและนักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการใช้เส้นทาง
7. ผลการเบิกจ่าย 1,704,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ สามารถลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ประชาชนในพื้นที่จานวน 1,325 ครัวเรือน
7,120 คน ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
9. ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
10. รูปภาพการดาเนินโครงการ
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บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2562
ปี 2559-2562 พบว่างบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดตาม Function มีจานวนสูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.61 รองลงมาคืองบประมาณกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 6.25 งบประมาณจังหวัด คิดเป็นร้อยละ
5.47 และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)
คิดเป็นร้อยละ 3.97 ในปี 2562 จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ ปี 2561 ในจังหวัด
ตาม Function เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจัดทาแผนพัฒนาภาค โดยกาหนดให้จังหวัด
ชี้เปูาความต้องการ งบประมาณของส่วนราชการจึงได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น สาหรับงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และงบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้รับงบประมาณจัดสรรลดลง ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ปี 2561 ได้รับลดลง เนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมาอยู่ใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาจังหวัดสตูลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปูาประสงค์หลัก
และตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกัน
ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรไปสู่เปูาหมายตามทิศทางของวิสัยทัศน์จังหวัดสตูลที่ได้กาหนดร่วมกัน
ตารางที่ 1 แสดงแหล่ ง ที่ ม างบประมาณตามโครงการแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สตู ล ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2559-2562 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท
แหล่งที่มา
ปี
รวมงบฯ ปี 59-62
งบประมาณ
2559
2560
2561
2562
จ้านวนเงิน
เปอร์เซนต์
งบของส่วน
ราชการ
(Function)

3,922.02 2,886.96 2,681.26 2,834.79 12,325.03

84.61

งบองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

170.71

67.06

219.86

120.15

577.78

3.97

งบจังหวัด

169.39

197.43

238.04

191.72

796.58

5.47

งบกลุ่มจังหวัด

42.9

844.72

21.89

0.54

910.05

6.25

รวม

4,262.12 3,996.17 3,161.05 3,147.20 14,566.54
ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดสตูล,สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล,สานักงานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงแหล่ งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจั งหวั ดสตู ล ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2562

งบประมาณ (ล้านบาท)

4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

ปี 2559
3,922.02
170.71
169.39
42.9

งบของส่วนราชการ (Function)
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด

ปี 2560
2,886.96
67.06
197.43
844.72

ปี 2561
2,681.26
219.86
238.04
21.89

ปี 2562
2,834.79
120.15
191.72
0.54

จากผลการพัฒนาจังหวัดสตูล ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2562 ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ มีค่าใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการในปี 2559-2562 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2562
งบประมาณ ปี 2559

งบประมาณ ปี 2560

งบประมาณ ปี 2561

งบประมาณ ปี 2562

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

1.สร้างมูลค่าเพิม่ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสูอ่ าเซียน
2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
อุทยานธรณีสตูลอย่าง
สมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมสันติสุข
4.ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงบจังหวัดแบบ
บูรณาการ
งบประมาณรวม

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงกา
ร

รวม

239,726,600

22

142,737,335

8

86,487,400

13

118,698,600

13

๕๘๗,๖๔๙,๙๓๕

56

๑,๐๐๐,๐๐๐

1

17,209,900

2

47,330,800

5

31,367,100

7

๙๖,๙๐๗,๘๐๐

15

38,899,200

11

29,481,565

6

2,278,900

12

33,662,500

9

๑๖๔,๓๒๒,๑๖๕

38

8,000,000

287,625,800

8,000,000

34

197,428,800

8,000,000

16

204,097,100

8,000,000

30

191,728,200

32,000,000

29

880,879,900

ที่มา : สานักงานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562

๑๐๙
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2559-2562
3. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมสันติสุข,
๑๖๔,๓๒๒,๑๖๕, 19%

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และอุทยาน
ธรณีสตูลอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน, ๙๖,๙๐๗,๘๐๐,
11%

4.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบจังหวัดแบบบูรณาการ,
32,000,000, 3%

1.สร้างมูลค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าสู่อาเซียน,
๕๘๗,๖๔๙,๙๓๕, 67%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
การจัดสรรงบประมาณในปี 2559-2562 จานวน ๕๕๐,๗๗๕,๐๓๕ บาท
ปี 2559 เน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานธรณีวิทยา เพื่อให้ทันต่อการ
ขอรับรองจาก UNESCO ภายในปี 2560 เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูายบอกทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเมืองสตูล และการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ ให้เป็ นที่รู้ จักมากขึ้น เช่น กิจกรรมมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล
กิจกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติเวิล และการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งทีมกู้ภัยทางน้า ทั้งนี้ยังได้
จั ดท าโครงการตลาดและประชาสั มพั นธ์ ภ ายใต้ เคมเปญ “สตู ล.. จั งหวั ดเดี ยวเที่ ยวได้ ทั้ งปี ” เพื่ อดึ งดู ดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ด้านการเกษตร เน้นการเพิ่มศักยภาพสินค้าทางการเกษตรสาคัญของจังหวัด พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร
และตลาดการเกษตร เพื่อรองรับสินค้าเกษตรของเกษตรกรของจังหวัด การส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่ การ
ปลูกพืชร่วมสวนยางพารา การถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกอาเภอ ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ เนื่องจากอาชีพ
ส่ ว นใหญ่ ของชาวจั งหวั ดสตู ล มี อาชี พเกษตรกร ปลู กยางพารา ปาล์ มน้ ามั น จั งหวั ดสตู ล มี เนื้ อที่ ทั้ งหมด
1,754,701 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อทาการเกษตร 635,847 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือน
ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวตกต่าทาให้รายได้ของประชาชนลดลง จังหวัดจึงได้ส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระราชดาริ มีการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่ อน
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จานวน 30 โรง
สามารถสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เรื่องบัญชีต้น
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กล้าและบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาขนได้อยู่อย่างพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ลดการนาเข้าอาหาร ลดความ
เดือดร้อนของประชาชนในการบริโภคสินค้าราคาแพง สร้างคามมั่นคงทางอาหารภายในจังหวัด ด้านปศุสัตว์
(ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับฮาลาล) เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประชาชนมุสลิมประมาณ 76% ทั้งยังเป็นสัตว์
พื้นเมืองของจังหวัด จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว์/ การผลิตอาหารข้นอัดก้ อนและมีงบประมาณไม่สูงมากนัก
เพียง 4.05 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒนาเนื่องจากรายได้ด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนจังหวัดสตูล นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสินค้า OTOP จังหวัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
ชุมชนเด่น เช่น ไข่มุก ชาชัก การผลิตสินค้าจากผ้าพื้นเมือง(ปาเต๊ะ) โรตี-ชาชัก ขนมพื้นเมืองเช่นขนมผูกรัก สินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 สามารถสร้างรายได้
จานวน 640,727,722 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2557 เป็นเงิน 39,018,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93
ปี 2560 เน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาตาม Positioning ของจังหวัด เน้นด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอคืออาเภอเมือง อาเภอละงู อาเภอทุ่งหว้าและอาเภอมะนัง ซึ่ง
เป็นฐานรายได้ใหม่ของจังหวัดสตูล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยาธรณีวิทยา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน และพื้นที่เกษตร
การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนนักเท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาสินค้า OTOP เชิงธรณีวิทยา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนทางธรณีวิทยาและ
วัฒนธรรม เช่น การจัดงานสตูลจีโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวัล งาน"สตูลอีดิ้ลฟิตรี" โอเพ่นเฮาส์ เป็นต้น ด้านการเกษตร
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิ การพัฒนาคุณภาพน้ายาง
ส่งเสริมการปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและอายุมากกว่า 25 ปี
ทาให้ผลผลิตน้ามันปาล์มต่า การจัดระบบน้าในสวนปาล์มน้ามัน จัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP
โครงการที่ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพในชุมชนประมง
ทะเลพื้นบ้าน สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปสัตว์น้าให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริม
การตลาดสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์ประมง การส่ งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่ ส่ งเสริ มองค์ความรู้ การเรี ยนรู้ ด้าน
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86.48 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก
มิติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยว ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนให้
ได้มาตรฐาน การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ อาทิ การแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ งคัพ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชิต เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อรองรับ การประกาศให้อุทยานธรณีสตูล เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโ ลกของยูเนสโก Satun
UNESCO Global Geopark ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร เน้นให้ความสาคัญ
กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนาแนวทางพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยการจัดทาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ ส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการ
แปรรู ปผลผลิตเกษตรชุมชน สู่มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ส่ งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล และส่ งเสริมการตลาดให้ แก่
เกษตรกรทั้งในพื้นที่รวมถึงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการประมงโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มชาวบ้าน ส่งเสริมการสร้างอุปสงค์สินค้าประมงและแปร
รูปสินค้าประมง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
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ปี 2562 เน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อุทยานธรณี โ ลก มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาเส้ นทางเข้ าสู่ แ หล่ งท่อ งเที่ย วให้ ได้ มาตรฐาน มี ความสะดวก รองรั บ
นั กท่อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้า สู่ แหล่ งท่ องเที่ ยวส าคัญของจั งหวัด แหล่ งท่ องเที่ ยวอุ ทยานธรณี โ ลก และแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ เช่น
กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ วิ่งย้อนร้อนประวัติศาสตร์ตะรุเตา การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน
ด้วยการเลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้ยืนต้นร่วม ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้าหอมสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการปลูกจาปาดะสตูล ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI มี
ความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่น
 บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล ด้านการท่องเที่ยวทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชุน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์) แหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามจุดเน้น
การพัฒ นาที่ส าคั ญของจั งหวัด ในด้ านการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐาน สิ่ งอ านวยความสะดวก ท าให้ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีมาตรฐาน สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและต้องการ
มาเยือนอีก และการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการทาตลาดและประชาสัมพันธ์
เชิงรุกส่งผลให้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ ยวตัดสินใจเลือกเดินทางมาเยือนจังหวัด และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดด้านเกษตร การค้าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่
17 เมษายน 2561 องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ ยู เ นสโก
ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณี
โลก Satun UNESCO Global Geopark ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรก
ของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล และนี่ คือการเริ่มต้น
ในเวทีโลกที่ในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชน
อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 จากปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดตามแผนปี
2561-2564) พบว่าในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.34 จากปี 2560 ผลการพัฒ นาบรรลุผ ลตาม
ตัวชี้วัด
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงข้อมูลสถิติด้านการท่องจังหวัดสตูล ปี 2557-2561

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562

จานวนเงิน (ล้านบาท)

ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา สามารถบรรลุเปูาประสงค์ในการดาเนินการในด้านต่างๆ
อาทิ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสตูล ในปี ปี 2559- 2561 ดาเนินการตามระบบส่ งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมจานวน 27 แปลง สมาชิก 1,933 ราย โดยครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์
และประมง ประกอบด้วยสินค้าเกษตรรวมจานวน 10 ชนิด คือ 1) ข้าว 2) ยางพารา 3) ปาล์มน้ามัน 4) ลองกอง
5) ทุเรียน 6) จาปาดะ 7) มะพร้าว 8) แพะ 9) โค 10) กุ้ง เกษตรกรที่ได้ที่เข้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ปี 2560-2561 รวมทั้งสิ้น 858 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิแสดงแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดสตูล ปี 2556-2560

20,000
15,000
10,000
5,000
0

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
25… 25… 25… 25… 25… 25…
Agriculture ภาคเกษตร 16,12414,26014,36013,26114,66315,481

สาหรับตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อ ปี สามารถบรรลุผ ลตามตัว ชี้วัดดัง กล่าว โดยจากข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์ม วล GPP ภาคเกษตร ปี 2560
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 5.58 จากข้อมูล พบว่าตั้งแต่ ปี 2556 -2558 มูล ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลดสลับ กัน และในปี 2559-2560 มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.07 ทั้งนี้
เนื่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร ผลพวงจากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติ
ในแต่ละปี ทาให้ผลผลิต คุณภาพของสินค้าและราคาสินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง
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ทั้งนี้จากข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ยางพารา ในปี 2561 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ทั้งพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิต และราคา ปาล์มน้ามันมูลค่าผลผลิตลดลงจากปี 2560
พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผลและผลผลิตสูงขึ้นจากปี 2560 แต่ราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของ
จั งหวัด ทั้ง 2 ชนิ ด มีค วามผั น ผวนในการเพิ่ มขึ้ นและลดลงของมูล ค่า ผลผลิ ต และอาจส่ งผลท าให้ ตัว ชี้วั ด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในปีถัดไปไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
ตารางที่ 3 แสดงจานวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2558-2561
ปีการ
ผลิต
2558
2559
2560
2561

ยางพารา
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
432,672
437,051
428,110
566,943

ร้อยละ

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
355,243
+1.01 375,735
-2.09 356,697
+32.43 386,445

ร้อยละ

ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน)
(กก./ไร่/ปี)
90,584
255
+5.77 104,808 279
-5.34 88,047 247
+8.34 97,605 253

ราคา
เฉลี่ย
40.77
49.39
43.19
43.40

มูลค่า
(ล้านบาท)
3,693.23
5,177.55
3,802.75
5091.55

ที่มา : จากการประชุมร่วมกันระหว่างสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและ สานักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2562
ตารางที่ 4 แสดงจานวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันตั้งแต่ปี 2558 - 2561
ปีการ
ผลิต
2558
2559
2560
256๑

ปาล์มน้ามัน
พื้นที่ปลูก
พื้นที่ให้ผล
ผลผลิต
ร้อยละ
ร้อยละ
(ไร่)
(ไร่)
(ตัน)
106,456
99,741
241,269
109,212
99,605
242,854
109,421 +0.19 104,822 +4.98 265,849
115,775 +5.81 108,266 +3.29 276,557

ผลผลิตเฉลี่ย ราคา
มูลค่า
(กก.ไร่/ปี) เฉลี่ย
(ล้านบาท)
2,419
4.07
981.98
2,438
5.02
1,219.04
2,536
3.75
966.93
2,554
2.81
777.13
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 256๒

ผลการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ชุมชนมีการพัฒ นาทักษะ ส่ งเสริ มให้ เ กิดอาชีพ สร้ างงาน สร้างรายได้ให้ กับ ชุมชน รวมถึ งการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย
สินค้า OTOP ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยปี 2561 มีมูลค่าการจาหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 43.38 สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสตูล ที่จาหน่ายสูงสุดได้แก่
ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากไข่ มุก ฝาสานจากไม้ไ ผ่ อาหารทะเลแปรรู ป โรตีช าชั ก ผลิ ตภั ณฑ์ จากผ้ าปาเต๊ะ ผ้ าบาติ ก
และขนมพื้นเมือง ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 แสดงแผนภูมิแสดงมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล

จานนเงิน (บาท)
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ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562

ตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล เปูาหมาย ปี 2561 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 จากข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดนพบว่า ตั้งแต่ปี 2555 – 2561 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 59.43 ซึ่งสามารถบรรลุผลตัวชี้วัด
ภาพที่ 6 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล ปี 2555 – 2561
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ที่มา : สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสตูล
โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562
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จัง หวัด สตูล เป็น จัง หวัด ที่มีต้น ทุน ทางทรัพ ยากรธรรมชาติที่อุด มสมบูร ณ์ มีก ารค้น พบ
ซากดึ ก ด าบรรพ์ สั ต ว์ ท ะเลอายุ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย มี ค วามโดดเด่ น ทางธรณี วิ ท ยา ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบนบก
และในทะเล และสวยงาม ดังคาขวัญของจังหวัดที่ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ” เป็นเมืองที่น่าอยู่
ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีปัญหาความไม่สงบเสมือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
การเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว ความร่วมมือในลักษณะ bottom up approach
ในระดับท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนาร่วมกันโดยชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น และมีการสนับสนุนที่ เข้มแข็ง
จากหน่ วยงานภาครัฐในทุก ๆ ระดับ ภาคเอกชนและอาสาสมัคร ประกอบกับการพัฒนาในทุกมิติด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีความสะดวก ปลอดภัย
และการส่งเสริมการจัดทาการตลาดดิจิตอลสาหรับการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น
สาหรับการดาเนินการในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจากปี 2560
ปัจจัยความความสาเร็จ เนื่องจากได้มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพผลผลิ ต
ลดต้นทุน ส่งเสริมการตลาดทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน มีการส่งเสริมการตลาดออนไลน์
ท าให้ เ กษตรกรมี อ านาจในการต่ อ รองราคาสิ น ค้ า เกษตรเพิ่ ม ขึ้ น และส่ ง เสริ ม การผลิ ต ภาคการเกษตร
ให้เหมาะสมกับ พื้นที่ตามแนวทางหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ การมีส่ วนร่ว ม
จากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากความต้องการของประชาชนเอง
การระเบิดจากข้างในส่งผลเกิดการอยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข ด้วยชีวิตแบบพอเพียง
สาหรับการการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานสินค้า OTOP จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจาหน่าย OTOP กับหน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear,
OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน,งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัด
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทาให้มูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ปัญหาอุปสรรค
อย่างไรก็ตามจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น ด้านที่พักและร้านอาหารสาหรับรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ
และไม่ได้มาตรฐาน ด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาด ของแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ประจา
แหล่งท่องเที่ยวครบทุกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล และมีความจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จังหวัดสตูลโดยส่วนใหญ่วิถีเกษตรมีลักษณะเกษตรแบบครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งเป็นการเกษตร
แบบดั้งเดิม ไม่เน้นการค้าขายไม่มีศูนย์จาหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง
การบริหารจัดการรวมกลุ่ม ที่ไม่ต่อเนื่องและมั่นคง อานาจต่อรองพ่อค้าคนกลางยังไม่เข้มแข็ง การบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่เป็นเอกภาพที่ชัดเจน
องค์ความรู้ด้านทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือนวั ตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ของ
ประชาชนมีน้อยเมื่อเทียบกับเกษตรทั้งจังหวัด ทั้งนี้ภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรตกต่าผลพวง
จากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติ ภัยแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการทาเกษตรกรรม ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรในบางปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล
อย่างสมดุล และยั่งยืน
มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2559-2561 จานวน ๙๖,๙๐๗,๘๐๐ บาท
ปี 2559 ได้รั บ จั ด สรรงบประมาณด้ านการบริห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม
งบประมาณ 1 ล้านบาท สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนนาถนศึกษา (ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะและมูลสัตว์)
มีโครงการที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นลักษณะโครงการโดยอ้อม
ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 17.2 ล้านบาท ในการฟื้นฟูชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน
หลังจากการปรับเปลี่ยนเลิกการใช้เครื่องมือประมงโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ทาลายล้างชนิดพันธุ์สัตว์น้า
และผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ส่งผลให้สัตว์น้าเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีแหล่งอาศัยอยู่บริเวณ
ที่ ว างโพงพางลดน้ อ ยลง เนื่ อ งจากถู ก จั บ ขึ้ น มาใช้ ป ระโยชน์ ก่ อ นวั ย อั น ควร ทั้ ง นี้ เ ป็ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสถานที่ในการเชื่อมโยง
การบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูล
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 47.33 ล้านบาท เน้นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วยระบบพืชกรองน้้าตามแนวทางพระราชด้าริ โครงการชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกด้าบรรพ์ ในเขตอุทยานธรณีสตูล และจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เมืองอุทยาน
ธรณีซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินการการประกาศให้สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO
ปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31.36 ล้านบาท เน้นการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในเขต
อุทยานธรณีสตูล การขุดลอกฝายน้้าล้น ก่อสร้างคูระบายน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง การส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 บรรลุเป้าประสงค์
จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล
และยั่งยื น จังหวัดสตูลได้ดาเนิน การให้คน ชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลดขยะได้โดยการคัดแยก และนากลับมาใช้ซ้า ตลอดจนการ
นากลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการณ์ของ 3RS ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี และเป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กาหนด
สามารถวัดผลการบรรลุ เปูาประสงค์ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ตัวชี้วัด ร้อยละ
การลดลงของการชดเชยค่าความเสียหายจากภัยพิบัติโดยคิดจากปีที่ผ่านมา เกณฑ์เปูาหมายลดลงร้อยละ 2.5
ปี 2560 ชดเชยค่าความเสียหาย 5,940,257 บาท ปี 2561 ชดเชยค่าความเสียหาย 1,334,080 บาท
สามารถดาเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัด โดยลดลงร้อยละ 77.54 ตัวชี้วัดพื้นที่ปุาที่ได้รับการปลูกเพิ่มสะสม
ต่อปี (ไร่) ปี 2561 เกณฑ์เปูาหมาย 140 ไร่ สามารถดาเนินการได้ 92 ไร่ ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
อัตราของขยะตกค้างสะสมลดลง (ในสถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกต้ องตามหลักวิชาการ) เกณฑ์เปูาหมายขยะ
ตกค้างสะสมลดลง 10,000 ตัน ปี 2561 มีขยะตกค้างเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 3,099 ตัน ไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัด โดยในปี 2565 จังหวัดมีเปูาหมายให้มีอัตราของขยะตกค้างสะสมลดลง (ในสถานที่กาจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ) เป็น 0 โดยการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ใช้บ่อขยะที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่จานวน 2 บ่อ ส่งเสริมให้มีการนาขยะมาใช้ประโยชน์
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ผลจากความสาเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน ดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนและประชาชน
 ปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบู รณาการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
ปัญหาขยะ เป็น ปั ญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่ว น โดยเฉพาะในแหล่ งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือเกาะหลี เปฺะ
ต้องอาศัย ทุกภาคส่ วนในการแก้ไขปั ญหา การไม่มีจิตสานึกในปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเทีย่ วทาให้ยากต่อการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2559-2561 จานวน ๒๐๑,๑๙๗,๐๖๕ บาท
ปี 2559 เน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งต่อเนื่องจากปี 2558
โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน 34 สถาบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างจิตสานึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบคลุม 279 หมู่บ้าน ดาเนินโครงการ To Be
Number One ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งยังพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่ผ่านการบาบัดยาเสพติด
และรณรงค์ป ระชาสั มพันธ์เสริ มสร้างจิ ตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนสตูล -มาเลเซีย โครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งฟื้นฟูผู้พิการ
เพื่อพัฒ นาคุณภาพชี วิตของประชาชนให้ ดีขึ้น การติ ดตั้งกล้ องวงจรปิดตามสถานที่ส าคัญ รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 29,481,565 บาท เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ผลิตยา
สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และยังคงให้ความสาคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสานึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
การบาบัดยาเสพติด ดาเนินโครงการ To Be Number One ในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการส่งเสริมผู้นาศาสนา/
ชุมชน สร้างกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพิ่มเติมจากปีก่อนหน้าในด้านการปูองกัน เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาในเชิงรุกมากขึ้น
ปี 2561 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จานวน 62.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
111.24 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาในการตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ
20 ปี เน้นด้านการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดอง เสริมสร้าง
การน้อมนาแนวพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จานวน 6 แห่ง ขยายผล
ครัวเรือนสัมมาชีพ จานวน 2,390 ครัวเรือน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด 279
หมู่บ้าน ส่งเสริมพื้นที่ออกกาลังกาย เล่นกีฬ า เพื่อสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษา
ความปลอดภัย หมู่บ้ า น ส่ งเสริ มสร้ างคุณ ธรรม เพิ่มมูล ค่าทางวั ฒ นธรรมรากฐานสตู ล รวมทั้ง การพัฒ นา
คุณธรรมของบุคลากรและแรงงานเพื่ออนาคตจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน
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ปี 2562 การยกระดับ คุ ณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสั งคมสั นติสุ ข จังหวั ดสตูล เพื่อให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบันที่ 12
วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า จังหวั ดสตูล
จึงได้มีการจั ดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ด้านนี้จานวน 33.66 ล้านบาท เน้นด้านการเชิดชูส ถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยพัฒนาโครงการสวนปาล์ม ร.9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ เพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองในจังหวัด การเตรียมความพร้ อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่งเสริมพื้นที่
ออกกาลังกาย เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
และพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
 บรรลุเป้าประสงค์
จากดาเนินการในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุ ขในด้านต่างๆ
อาทิ การขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข จ านวน 7,506 ครั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ว มกิ จ กรรม 808,656 คน การส่ ง เสริ ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ตั้งแต่ปี 2558-2561 ประชาชนมีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 1,408 เรื่อง ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 1,179 เรื่อง ร้อยละ 83.73
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้จานวนชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ส่งผลทาให้จังหวัดสตูล
เป็นจังหวัดที่สงบ มีความปรองดองสมานฉันท์และมีสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่มคนเปราะบาง
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสการดูแลเยียวยาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและ
ต่อเนื่องจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะ 20 ปี ในการลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
สาหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดร้อยละของจานวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) เกณฑ์ตามเปูาหมาย ปี 2561 ร้อยละ 85 สามารดาเนินการบรรลุผลตามเปูาหมาย
ร้อยละ 85 โดยมีจานวน โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 6 แห่งจากทั้งหมด 7 แห่ง
ตัวชี้วัดร้อยละของผู้เข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม ต่อกาลังแรงงานทั้งหมด เกณฑ์ตาม
เปูาหมาย ปี 2561 ร้อยละ 22 สามารดาเนินการบรรลุผลตามเปูาหมาย ร้อยละ 23.41 ตัวชี้วัดร้อยละ
ของค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖/ม. ๓ เพิ่มขึ้น เกณฑ์ตามเปูาหมาย ปี 2561 ร้อยละ 3 ปี 2561 ค่าเฉลี่ย
คะแนน O-NET ป.๖ มีค่า 41.05 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 10.14 ระดับ ม.3 มีค่า 32.79
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.03 สามารดาเนินการบรรลุผลตามเปูาหมาย ตัวชี้วัดร้อยละของชุมชน/หมู่บ้าน
เปูาหมายที่ผ่านเกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์เปูาหมาย 7 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 สามารถ
ดาเนินการบรรลุตามเปูาหมาย ตัวชี้วัดร้อยละของคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกุมเพิ่มขึ้น เกณฑ์เปูาหมายร้อยละ 10
สามารถดาเนินการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 15.08 สาหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละของ
จานวนชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อชุมชน/หมู่บ้านทั้งหมด เปูาหมายปี 2561 ร้อยละ 15
พบว่าบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ดาเนินการได้ 161 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 53.84 ทั้งนี้จังหวัดเน้นโครงการ
To be Number One ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไข โดยความ
ร่วมมือร่ว มพลั งจากภาครัฐและเอกชน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในพื้นที่ กระตุ้นและปลุ ก
จิตสานึกของปวงชนในจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่
หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดิน
ที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง
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ผลจากความส าเร็ จ การเสริ ม สร้ า งความมั่น คงและสั ง คมสั น ติ สุ ข ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ดั ง กล่ า วต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง หมู่ บ้ า น ชุ ม ชน
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการในการยกระดั บ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมที่สันติสุขในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 ปัญหาอุปสรรค
การเสริ มสร้ างความมั่นคงและสั งคมสั นติสุ ข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัส ดิการสั งคม
อย่างทั่วถึง มีความหลากหลายปัญหาเชิงการปูองกันและการพัฒนา ประเด็นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้น
ของประชากร การเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
ปัญหากลุ่มคนเปราะบางปัญหาเด็กและเยาวชน ความเสื่อมของคุณธรรมจริยธรรม โดยสังคมปัจจุบันเป็นสังคม
ดิจิทัล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระแสสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ การแก้ไ ข
ปัญหาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็วจึงเป็นเรื่องค่อนข้างลาบาก
2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญที่ได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิจภาพรวม อัตราการเจริญโตของเศรษฐกิจจังหวัดสตูลเฉลี่ย (Long-term
Growth) ย้อนหลัง 5 ปี ขยายตัวอยู่ที่ 0.9 ซึ่งต่ากว่าอัตราการขยายตัวของประเทศไทย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8
เนื่องจากโครงสร้ างการผลิตหลักของจังหวัดสตูลอยู่ในภาคเกษตร ต่างจากโครงสร้างของประเทศที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 2558
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2560
มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อ ยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ 42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่ว นใหญ่ของเกษตรกรรม
มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากแรงฉุดด้านราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่าโดยเฉพาะยางพารา ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ค้าสาคัญ และปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 เป็นผลจากแรงขับเคลื่อน
ของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก รวมทั้งการขนส่ง ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้
เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่าตามราคาสินค้า สาหรับสั ดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมี การขยายตัวของธุรกิจ
ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น ปี 2560 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 2,259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.58 เพิ่มขึ้นจากนอกภาคเกษตร 1,440 ล้านบาท
ภาคเกษตร 818 ล้านบาท มีสาขาการอสังหาริมทรัพย์ ที่ลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ในภาคเกษตร ที่มีการเพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ หลักยางพาราเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ราคาเฉลี่ย
2.42 บาท ประกอบกับพื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และปาล์มน้ามัน มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกรวมทั้งผลผลิต
ทั้งนี้ ผลพวงจากมีการส่งเสริมให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลผลิต พื้นที่ให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น ทาให้ผลผลิต คุณภาพของสิ นค้าทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น แต่ในด้านมูลค่าผลผลิตด้านการประมง
ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณสัตว์น้าลดลง จากผลกระทบการบังคับ
ใช้กฎหมาย (IUU)
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ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางทะเลและมีแหล่ง
ท่องเที่ย วทางทะเลที่สวยงาม จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ทาให้ จังหวัดสตูล มี โอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และการกระจาย
รายได้ไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่น่าสนใจของจังหวัดสตูล คือ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2561 มีจานวนผู้มาเยือนรวม 1,53 ล้านคน
มีร ายได้ร วม 9,101.47ล้ านบาท รายได้ เฉลี่ ยต่ อ คนต่อ ปี จากตั ว เลขผลิ ตภั ณฑ์ ม วลรวมของส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2560 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ
129,565 บาท เป็นลาดับที่ 7 ของภาคใต้ และลาดับที่ 28 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) ขยายตัวร้อยละ 3.3
จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล
เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2554-2556 จังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง และมาเพิ่มในปี 2557 -2560
ภาพที่ 7 กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี 2556 – 2560

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สตู ล ปี 2556 - 2560
Gross provincial product (GPP)

GPP Per capita (Baht)

เชิงเส้น (Gross provincial product (GPP))

เชิงเส้น (GPP Per capita (Baht))

150,000
112,923

114,269

114,394

122,122

129,565

100,000
50,000

31,251

31,990

31,784

34,298

36,557

0
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลั ก แต่ในปี 2558
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2560
มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ 42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรม
มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
และปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560.. สาหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง
ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
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ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ปี 2560

NonAgriculture
นอกภาคเกษตร
58%

Other อื่น ๆ
26%
Transportation and
storage การขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า
9%
Wholesale and
retail trade; repair
of motor vehicles
and motorcycles
การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานนต์
และจักรยานต์
14%

Agriculture
ภาคเกษตร
42%

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ปี 2560 รายสาขา
Agriculture, hunting
and forestry
เกษตรกรรม การปุาไม้
และการประมง
42%

Manufacturing การ
ผลิต
9%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562

(2) ภาคการเกษตร การพัฒนาด้านการเกษตรที่ผ่านมายังดาเนินการได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผลผลิตและรายได้จากการเกษตรลดต่าลง ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2558
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก คือภาวะผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลก
แต่การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตโดยการลดต้นทุน การผลิ ตปุยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุย
การปลูกพืชร่วมยางพารา ปาล์มน้ามัน หรือปาล์มพันธุ์ดี และพัฒนาคุณภาพสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
ให้ผลผลิตต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาสินค้าพืชเศรษฐกิ จหลักเพิ่มขึ้น ทาให้รายได้ภาคการเกษตรที่
เพิ่มขึ้นใน 2559-2560 เป็นต้น โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เกษตรกรในจังหวัดสตูลยังคงขาดเสถียรภาพ
ทางด้านรายได้ทางการเกษตร รายได้ในแต่ละปีมีความผันผวน ส่วนใหญ่แบบเกษตรกรในลักษณะแบบพอเพียง
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ไม่กระตือรือร้นหรือแรงจูงใจในการเพิ่ มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูลยังคงเป็นอัตลักษณ์ในความ
พอเพียง ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตามเกณฑ์ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา
(3) ภาคอุตสาหกรรม แปรผันสอดคล้องกับภาคเกษตรเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร
(4) ภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่ผ่านมาดาเนินมา
อย่ างถูกทิศทางในการวางตาแหน่ งการเป็นการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโ ลกเชิงนิเวศ เนื่องจากจังหวัดสตูล
มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจานวนมากครอบคลุม
ร้อยละ 40 ของจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอาเภอเมือง (ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา) มีแหล่งสาคัญทั้งหมด 28 แหล่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยาน
ธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark
ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ซึ่งถือว่า
เป็นจุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธรณีวิทยา เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน การลงทุน ทาธุรกิจ ของ
ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณี ทาให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา นารายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และประเทศ ก่อให้เกิด
การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ภาพที่ 9 กราฟแสดงข้อมูล GPP ด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ปี 2558-2560
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(5) ภาคการค้า มูลค่าเศรษฐกิจสาขาค้าส่งค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 10.61 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ทั้งนี้ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557-2560) มีตัวเลขอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนักมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ
3 ปีย้อนหลัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเป็นสินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น สินค้าที่บรรจุคอนเทนเนอร์
ไม่มีเลย เนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้าของจังหวัดสตูล ยังไม่
สะดวกเท่าที่ควร
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2) ด้านสังคม
(1) สังคมภาพรวม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ประชาชนจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
มากขึ้ น กว่า ในอดี ตจากความเป็ น เมือ งที่ เจริญ เติ บโตและมีส าธารณู ป โภคสิ่ งอ านวยความสะดวกมากขึ้ น
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จากข้อมูลปี 2554-2560 ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีลักษณะรวยกระจุกจนกระจายเพิ่มมากขึ้น โดยมี่ค่าเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 ต่อปี และยังคงต้องพัฒนา
คุณภาพคน คุณภาพการศึกษาและด้านสาธารณสุข ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน
ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกในจังหวัดสตูล คือ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 7,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40
ยากจน 5,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.74 อยู่ในครอบครัวยากจน 1,787 ราย 0.55 มีหนี้สิน 1,337 ราย
คิดเป็นร้อยละ 0.41 ดูแลบุคคลในครอบครัว 1,319 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.41 สถานการณ์ครอบครัว
มีปัญหาเด็กและเยาวชน จานวนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล มีจานวนทั้งหมด 133,066 คน มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม จานวน 2,063 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการพนัน อัตราการหย่าร้าง เฉลี่ย ปี 2551-2560 คิดเป็น
ร้อยละ 0.96 ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูล จปฐ. ปี 2561 มีการสารวจทั้งหมด 71,308
ครั ว เรื อน พบว่ า ครั ว เรื อ นมีค วามมั่น คงในที่อ ยู่ อาศัย และบ้า นมีส ภาพคงทนถาวร ผ่ า นเกณฑ์ จ านวน
69,251 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,057 ครัวเรือน ครอบครัวมีความอบอุ่น ผ่านเกณฑ์จานวน 71,224
ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.21
ด้านความรุนแรงในครอบครัว ของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2557-2561 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2561
จานวน 28 ราย ผู้กระทาส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส สาเหตุมาจากการเมาสุรา/การใช้สารเสพติด การหึงหวงและ
ทะเลาะวิวาทในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิตตามลาดับ
จังหวัดสตูลมีจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ปี 2561 จานวน 39,056 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 นาไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ประชากรสูงอายุ จึงต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นในการใช้ชีวิตประจาวันที่แตกต่างกันออกไป สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ องค์กร
และหน่วยงานๆ ในปัจจุบันยังมีความไม่ทั่วถึง การเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองก็มีจากัด ทั้งเกิด
จากปัญหาทางด้านการเงิน และบุคลากรผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ การดูแลของครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิด จึงเป็นรูปแบบหลักของการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทั้งนี้การรับภาระหลายด้านของผู้ดูแล คุณค่าของ
คนรุ่นหนุ่มสาวในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ และคาดหวังการเกื้อหนุนจากบุตรหลานของผู้สูงอายุ อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
อารมณ์ของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ จึงต้ องมีการเฝูาระวังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ด้านคนพิการ
จังหวัดมีคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 8,657 คน มีผู้พิการ 3 ลาดับแรก ดังนี้ พิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จานวน 4,237 คน (ร้อยละ 48.9) พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
จานวน 1,676 คน (ร้อยละ 19.4 ) พิการทางสติปัญญา จานวน 999 คน (ร้อยละ 11.5) พิการซ้าซ้อน
495 คน (ร้อยละ 5.7) การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงานตามกฎหมาย ม.33 สถานประกอบการ
จังหวัดสตูล ประจาปี 2561 จานวน 33 (ราย)
ทั้ง นี้ ในภาพรวมของปั ญ หาด้ า นสั ง คมมี ส าเหตุ จ ากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม อาทิ
การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขัน
กันในด้านต่างๆ จนเกิดความเครียด ทาให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสั งคม
ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มีสติของ
คนในสังคมมีน้อยลง จึงทาให้หลายคนหันไปใช้กาลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตนเองกาลัง
เผชิญอยู่ เป็นต้น จังหวัดจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้
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เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจ
ของสมาชิ กในสั ง คมให้ มี คุณ ธรรม ตลอดจนการสร้ างค่า นิยมที่ดี และรณรงค์ ให้ ประชาชนร่ว มมือ ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) โครงสร้างประชากร จานวนประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยโครงสร้าง
ประชากรตามกลุ่มอายุและเพศพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเพศชายน้อยกว่าเพศ
หญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อยละ 49.69 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.30 เมื่อเทียบโครงสร้างประชากรวัย
เด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น ปี 2561 มีความหนาแน่น
ประชากรอยู่ที่ 123.82คน /ตร.กม.กลุ่มวัยทางานเพิ่มมากขึ้น และประชากรสูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย
จากโครงสร้างประชากร จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสาหรับสวัสดิการ และการดู แลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทางาน
(3) การทางาน สัดส่วนผู้อยู่ในกาลังแรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 70.11
โดยเป็นผู้มีงานทาเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของกาลังแรงงาน อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจัง หวัด
มีอัตรา ร้อยละ 50.76 โดยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 พบว่าการจ้างงานในภาคเกษตรมีอัตราหดตัวลดลง
(ค่ า เฉลี่ ย ปี ๒๕60 มี ร้ อ ยละ 52.84) ขณะที่ อั ต ราการจ้ า งงานนอกภาคเกษตร มี ร้ อ ยละ 49.24
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 พบว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60
มีร้อยละ 47.16) อัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.73 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ปี 2559 อัตราการว่างงาน
1.33) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกาลังแรงงานในภาพรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการปรับตัวหรือ
ลงทุนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และขณะเดียวกันสถานศึกษาต่างๆ ก็มีผู้จบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี
(4) การศึกษา มีจานวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2561
โดยเฉลี่ย ร้อยละ 0.84 และผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ากว่า
ระดับประเทศ จึงต้องมีการจัดทาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ทั้งด้านพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอน
ของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
(5) รายได้รายจ่ายและหนี้ สินภาคครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2550-2560 มีรายได้เฉลี่ย
มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการยังชีพ ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ มีรายได้ 14,307 บาท
(ปี 2550) เป็น 22,614 บาท(ปี 2560) และค่าใช้จ่าย 11,737 บาท(ปี 2550) เป็น 18,881 บาท
(ปี 2560) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่ายในปี 2560 พบว่ารายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการยังชีพ 3,803 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 1,087 บาทต่อคน(ขนาดของครัวเรือน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.5 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการชาระหนี้ เช่น หนี้เพื่อการอุปโภคบริ โภค หนี้เพื่อการซื้อ
บ้าน/ที่ดิน และรายได้ส่วนที่เหลือจาการชาระหนี้ และไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปก็มีเหลือไว้สาหรับการออม เป็นต้น
(6) การสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล
พบว่า อัตราแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1: 4,193 คน ,ทันตแพทย์ 1: 8,612 คน ยังต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กาหนด สาเหตุการณ์เสียชีวิตที่สาคัญของผู้ปุวย
จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ หัวใจล้มเหลว และเป็นลมเพราะความ
ร้อนและเป็นลมแดด แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุการตายที่สาคัญมาจากโรคมะเร็ง โรค ไม่ติดต่อ
เหล่านี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ การขาด
การออกกาลังกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ และความเครียด เป็นต้น จึงต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาน
ลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการปูองกันมากกว่าการรักษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนสาหรับโรคดังกล่าวให้เพียงพอรองรับปริมาณผู้ปุวยที่เพิ่งสูงขึ้น
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(7) การเข้าถึงบริ การสาธารณะ และข่า วสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟูา
และน้าประปามีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟูาค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟูาจานวน 103,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99% การใช้น้าประปาร้อยละ 60.2 น้าบ่อ/น้าบาดาล
ร้อยละ 12.1 น้าดื่มสาหรับบริโภค ร้อยละ 75.4 เป็นน้าดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 75.4 น้าดื่มประปาในบ้าน
ร้อยละ 4.4 และสั ดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96
ของประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุด
ติดตั้งในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 279 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.73
(8) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจานวนคดีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คดีที่ควรเฝูาระวัง เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นส่ว นใหญ่ คือ ยาเสพติด พกอาวุธปืนวัตถุระเบิด
ลักทรัพย์ และการพนัน ควรมีการปูองกัน ปูองปราบในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานมากขึ้น เช่ น จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพิ่มความ
เข้มข้นในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ เป็นต้นและบูรณาการกับทุกภาคส่วน ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมาก
ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า และพืชกระท่อม ปี 2557-2560 มีอัตราการเสพยา
เสพติดมีแนวโน้มลดลง และเพิ่มขึ้นในปี 2561 สถิติการจับกุมเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17
จังหวัดต้องมีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงปูองกัน ปราบปราม บาบัดและฟื้นฟู ปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรม
ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนาหลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โครงการ To be Number one
หลักการศาสนา อาศัยผู้นาท้องถิ่น ผู้นาศาสนา ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(9) ด้านความยากจนพบว่าสัดส่วนคนยากจนของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มชึ้นทุกปี
ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.29 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 7.87 หนี้สินครัวเรือนแม้
จะต่าว่าระดับประเทศ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.79 ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คมสู ง ขึ้ น มี ก ารกระจุ ก ตั ว อยู่ ที่ ค นเพี ย งบางพื้ น ที่
โดยแนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี 2560
มีค่า 0.315 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.54 จังหวัดต้องพัฒนาในพื้นที่รอบนอกของจังหวัด
เพื่อการกระจายรายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวม ปี 2558 - 2560 พื้นที่ปุาไม้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2560 พื้นที่ปุาไม้คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.91 ปริมาณ
น้าต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้า ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่าจะมีปริมาณ
ขยะเพิ่มขึ้นแต่สามารถนาขยะไปใช้ประโยชน์โดยการรวบรวมขายร้านรับซื้อขยะรีไซเคิ ล ธนาคารขยะรีไซเคิล
หมักทาปุย แก๊สชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ มีสัดส่วนการนาขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 อยู่
ที่ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น มีบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งกาจัดขยะไม่เพียงพอ
(2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ปุาไม้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.03 ของพื้นที่จังหวัด
ทั้งนี้ พื้นที่ปุาไม้ของจังหวัด มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีปุาไม้เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 0.91
การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อต้องการที่ดินทากิน และการบุกรุกของนายทุน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งพื้ น ที่ ปุ า ไม้ จึ ง ได้ บู ร ณาการให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น
ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรปุาชายเลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับทางราชการเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ปุาชายเลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้า
ไปอยู่อาศัยทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาชายเลยโดยไม่มีเอกสิทธิ์ โดยพื้นที่ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514
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มีจานวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.84 ของพื้นที่จังหวัด จากการสารวจเมื่อปี 2557 มีพื้นที่
225,890 ไร่ ปี 255๗ มีพื้นที่ปุาชายเลน จานวน 225,890 ไร่ จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่างๆ ในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกปุาชายเลน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าตามธรรมชาติ
(3) ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อการพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็น
พื้นที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลด
ต้นทุนและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้ หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัด
สตูลมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปุาไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพื่อเป็น
แหล่งน้า ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลาดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่ง
จังหวัดต้องมีมาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้านเกษตรใน
ลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
(4) ทรัพยากรน้า ปริมาณน้าต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในฤดู
แล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้องการใช้น้าของจังหวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคเป็นหลัก การขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อ
การเกษตรและอุป โภคบริ โภคเป็น หลั ก ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่ ไม่มีระบบ
กระจายน้าจากจากแหล่งน้าที่เพียงพอ แหล่งน้าตื้นเขิน การบุกรุกทาลายปุาต้นน้า และการบริ หารจัดการน้า
ที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดาเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่ ให้มีระบบกระจายน้าจากแหล่งน้า
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทานา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่าง
เหมาะสม คุณภาพน้าในแหล่งน้า อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้าที่ได้รับ
น้าทิ้งจากกิจ กรรมในพื้น ที่ที่ส ามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโ ภค โดยต้องผ่ านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝูาระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)
โดยแหล่งกาเนิดที่เป็นสาเหตุของปัญหามาจากการปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่นจากพื้นที่เกษตรกรรม
และชุมชน เช่น มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่บริเวณริมคลอง ปัจ จุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝูาระวัง
(5) สิ่งแวดล้อม ในปี 2562 มีปริมาณขยะวันละ ๓๐2.67 ตัน รวม 110,476.04
ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.56 ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนาขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 59.5
ของปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูล ฝอยไม่ได้รับการกาจัดอย่างถูกหลั กสุ ขาภิบาลและมีขยะมูล ฝอยตกค้าง
เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจานวนประชากร
และจานวนนั กท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่ว มกันระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนากลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าจาก
ขยะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
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(6) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่
คงสภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอาเภอ ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอท่าแพ และอาเภอ
เมือง การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง
รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญหาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้างเขื่อน
กันตลิ่งพังในหลายพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
ดาเนินการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด การปลูกปุา การสร้างปะการังเทียม ทาให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
มีแนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความ
ยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(7) ทรัพยากรธรณี หลักฐานทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลบ่งชี้ว่า แผ่นดินสตูล
มีวิวัฒนาการทางด้านธรณีวิทยามากว่าห้าร้อยล้านปี นับย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซ
อิก หรือ มหายุคเก่า มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่โลก
กาลังวิวัฒนาการอยู่ ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้งถ้าเล
ถ้าลอด แหล่งซาก ดึกดาบรรพ์ น้าตก หน้าผา ชายหาดและพุน้าร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรมธรรมชาติ
ที่มีค่ากลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่สาคัญอย่างยิ่งของจังหวัดสตูล เช่น กลุ่มหินทรายตะรุเตา ยุคแคม
เบรีย นถ้าเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต หรือถ้าสั ตคูห า ทะเลบัน เมื่อวันที่ 17
เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้
อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun
UNESCO Global Geopark ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ
แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล
(8) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในปี 2561 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากอุทกภัยมี จานวน 887,885.25 บาท รองลงมาคือวาตภัย
จานวน 606,812.50 บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝูาระวัง
และมีมาตรการปูองกันอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย ที่ทาให้ประชาชนเดือนร้อน เนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างขวางทางน้า การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทาลายปุา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้อง
กาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
(9) การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน การใช้พลังงานไฟฟูาของ
จั ง หวั ด สตู ล ในปี 2560 จะเห็ น ได้ ว่ า มี แ นวโน้ ม การใช้ ไ ฟฟู า ลดลงจากปี 2559 จ านวนการใช้ ไ ฟฟู า
346,618,164 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.55 ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้พลังงานภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือ ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 39.01 การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อยานพาหนะ ปี 2560 มีอัตราการใช้ อยู่ที่ 82,702,067 พันลิตรต่อปี ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 34.80 ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน การใช้พลังงานไฟฟูาของจังหวัดสตูลใน ปี 2560 จะเห็นได้ว่า
มีแนวโน้มการใช้ไฟฟูาสูงขึ้น จานวน 366,358,678 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.48 อัตราส่วนของ
บ้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้พลังงานร้อยละ 39.02 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการลดการใช้
พลังงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น อาทิ พลังงานชี วมวล พลังงาน
ชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจังหวัดสตูลมีศักยภาพพลังงานทดแทนปัจจุบัน 604,027.3834 Ktoe
เพื่อรองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี
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3. ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคใต้
แผนกลุ่ ม จั ง หวัด อั น ดามั น และสามารถสนองตอบปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในพื้น ที่ โดยมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มี อัตราการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 – 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.98 เน้นการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ
เมืองอุทยาธรณีโลก ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการ
ด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ
การท่องเที่ย วเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่ างสมดุล และยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มคุณค่า มูลค่าจากแหล่งโบราณคดี
เมืองเก่า ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต สร้างอัตลักษ์ทางการท่องเที่ยวที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่
ตกกับทุนชาติและทุนข้ามชาติและทิ้งมลพิษไว้เป็นภาระให้คนพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล
เนื่องจากจังหวัดสตูลมีต้นทุนด้านบุคลากรและทรัพยากร จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ ร้อยละ 77.06
เป็นนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย สร้างเทคนิคในการดึงเงินจากนักท่องเที่ยว วิเคราะห์รสนิยมของ
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพัฒนาสินค้าที่ระลึกระดับพรีเมียม พัฒนา ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ย วให้ มีร ะดับ การบริ การระดับ สากล สร้างความเชื่อมั่นในความสะดวก ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ส่งเสริมสนับสนุนการค้าชายแดนซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดน ในขณะเดียวกัน
ควรให้ความสาคัญด้านภาคเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้หลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 42 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
GPP ภาคเกษตร ปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 5.58 ทั้งนี้ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556 -2559 พบว่า
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลดสลับกัน ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคา
สินค้าเกษตร ผลพวงจากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติในแต่ละปี ทาให้ผลผลิต คุณภาพของสินค้า
และราคาสินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร ช่วยเหลือ
เกษตรกรในศักยภาพการผลิตเกษตรหลักของจังหวัดคือยางพารา ปาล์มน้ามัน และการประมง ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณค่า มูลค่า นวั ตกรรมการผลิต การแปรรูปทางการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มี
อานาจต่อรองและสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาด ส่งเสริมการประมงในลักษณะทาน้อยได้มาก ส่งเสริม
พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ประจาถิ่นบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ได้แก่จาปาดะ ให้มีมูลค่าเพิ่ มมากขึ้น ควรเพิ่มพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปอาหารทะเลซึ่งจังหวัดสตูลมีต้นทุนในด้านนี้ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เกษตรแปลง
ใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ การลดต้นทุนการผลิต เกษตรปราณีตเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและประมง
ที่สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม เช่น มะพร้าวน้าหอม กล้วยหอม เป็นต้น สร้าง smart
famer ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกร และควรเพิ่มคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐานของการผลิตใน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ ในลักษณะตลาด
ออนไลน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและ
อนาคตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านสังคมและความมั่นคง จังหวัดจะต้องให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้าทางสังคม โดยแนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ปี 2560 มีค่า 0.315 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.54 การเพิ่มขึ้นสั ดส่ วนคนจน
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 10.29 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลิตภาพแรงงาน
ของจังหวัดสตูลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งสาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม ในปี 2559 จานวน
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237,180 บาทต่อคน ควรเพิ่มทักษะแรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและทักษะสากล เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน ให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งมีอัตราการเสพยาเสพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒ นธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุ ข โดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ซึ่งดุลการค้าปี 2561
ขาดดุล 202.48 ล้านบาท การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ สู งอายุ ผู้ พิการ ผู้ ด้ว ยโอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุค
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ความสาคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในทุ ก ภาคส่ ว นในการตระหนั ก รู้ ใ นคุ ณ ค่ า ของศั ก ยภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนและพัฒนาการบริหารจัดการน้า การสร้างแหล่งกัก
เก็บน้า การบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่ อัตราการขอขุดเจาะบ่อบาดาลปี 25592561 ในท้องที่จังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 11.95 อาจส่งผลต่อปริมาณน้าใต้ดิน
การทรุดตัวของดิน การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล ปี 2559-2560 มีแนวโน้มลดงอย่างต่อเนื่อง ปี 2560
ลดลงร้อยละ 97.17 ปริมาณขยะวันละ ๓๐2.67 ตัน รวม 110,476.04 ตัน/ปี มีแนวโน้มเพิ่งขึ้นทุกปี
ตามจ านวนประชากรที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยในปี 2562 เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 0.56 ขยะมูล ฝอยในพื้ น ที่ จั งหวั ด สตู ล
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 53.23 รองลงมาขยะรีไซเคิล ร้อยละ 44.07 ขยะทั่วไปร้อยละ 2.48
และขยะอันตราย 0.20 มีสัดส่วนการนาขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ
59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ควรส่ง เสริมการจัดการขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง สนับสนับการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ ด้านพลังงานส่งเสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟูา โดยในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559
คิดเป็นร้อยละ 5.48 และควรพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ
และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟูาที่มีการใช้ในปริมาณมากในแต่ละปี จากข้อมูลดังกล่าว
แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยั งไม่รุนแรงนักในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจังหวัด
สตูลจึงต้องให้ความสาคัญหาแนวทางในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด สร้างจิตสานึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
และพัฒนาการบริหารจัดการน้า การสร้างแหล่ง กักเก็บน้า การบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญ
ในพื้นที่
4. สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ
1. การดาเนินโครงการ ส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามแผน มีบางโครงการที่ดาเนินการล่าช้ากว่า
แผนกาหนด
2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 71.78
3. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จาการกากับติดตามและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ มีปัญหาอุปสรรคดังนี้
3.1 ด้า นบุค ลากร ขาดบุ คลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน อาทิ การเขียนแบบแปลนที่ได้
มาตรฐาน มีปัญหาในเรื่องขอกลุ่มเปูาหมายที่จะนาโครงการไปพัฒนาในพื้นที่ เช่น อายุของผู้เข้าอบรม ระดับ
การศึกษา และช่วงเวลาที่ว่างสามารถมารับการฝึกอบรมได้ มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในการดาเนินโครงการทา
ให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
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3.2 ด้านการบริหารจัดการ มีปัญหาในเรื่องการประสานงานโครงการกับกลุ่มผู้รับเหมา หรือการ
ประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติด้วยกัน
3.3 ด้านการดาเนินงานโครงการ หน่วยดาเนินการมีการกาหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน
และมีการจัดโครงสร้างองค์กรของทีมงานภายในโครงการให้ เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความส าเร็จของงาน
โครงการแต่ในบางหน่วยบุคลากรผู้รับผิดชอบได้มีการย้ายตาแหน่ง หรือขึ้นตาแหน่งใหม่ ทาให้ผู้ที่มาปฏิบัติ
แทนขาดความเข้าใจในโครงการดังกล่าว การพิจารณาความพร้อมของโครงการในเรื่องพื้นที่ดาเนินการและ
แบบรูปรายการ
3.4 ด้านทรัพยากร มีปริมาณไม่เพียงพอในการนามาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการดาเนินโครงการ
จนมีผลต่อผลงานสุดท้ายของโครงการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
3.5 ด้ านตารางกิจกรรมโครงการหรือตารางเวลาไม่ครอบคลุมบางกิจกรรมของโครงการ
มีผลต่องบประมาณหรือความล่าช้า
3.6 ด้านการดาเนินงานตามโครงการจริง หน่วยปฏิบัติต้องใช้ความพยายามมากกว่ าที่คาดไว้
ตามแผนงาน ซึ่งกระทบต่อเวลา ต้นทุนของการดาเนินโครงการทาให้มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3.7 ด้านการดาเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ มีการล่าช้าในกิจกรรมบางอย่างของโครงการ
ทาให้กิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องของโครงการล่าช้าเพราะต้องรอขั้นตอนดังกล่าว จึงทาให้การดาเนินโครงการไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย
3.8 ด้านการปรับลดงบประมาณในการดาเนินโครงการ เมื่อมีการปรับลดงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ มีผลต่อการทากิจกรรมตามแผนงานของโครงการ
3.9 ด้านการว่างจ้างบุคคลภายนอกมาดาเนินการต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้างจงมีความล่ าช้า
ทาให้ผลการดาเนินงานตามโครงการต้องล่าช้าไปด้วย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาภายนอกโครงการส่งงานที่มีคุณภาพต่า
กว่าระดับที่ยอมรับได้ และต้องการเวลาเพิ่มในการปรับปรุงคุณภาพผลงาน
3.10 ด้านผู้รับบริการ ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการไม่สนใจ ไม่ร่วมมือที่จะทาให้โครงการบรรลุ
เปูาหมาย และผู้รับบริการบางส่วนมีความคาดหวังจากโครงการเกินกว่าที่เป็นกิจกรรมและผลงานจริงของ
โครงการ ทาให้ผลการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
3.11 ด้านภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล มีบางโครงการการดาเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
5. ข้อเสนอแนะการพัฒนา
1. ในการดาเนินงานด้านธุรการและประสานงานของหน่วยปฏิบัติ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ โดยเฉพาะระเบียบพัสดุ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
2. การดาเนินโครงการควรคานึงถึงกลุ่มเปูาหมายที่รับประโยชน์จากโครงการโดยกาหนดผู้ที่ประสบ
ปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชน
รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการและแบบรูปรายการ
3. ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานในการก าหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตามและเร่ ง รั ด การใช้
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติ อาจจะมีการจัดทา MOU ระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายของรัฐบาล เป็นต้น
4. 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
งบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีจากสานักงบประมาณ

