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บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 หมวด 3
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กําหนดใหสวนราชการตองจัดให มีการติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 11
(6) กําหนดให ก.บ.จ. มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ใหคําแนะแนะ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด
ดังนั้ น เพื่อใหการบริหารราชการและการปฏิ บัติราชการของจังหวัดเป นไปตามระเบี ยบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชนสูงสุ ดแกประชาชนตลอดจนรับทราบปญหา อุปสรรคและ ให ขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติราชการและการดําเนินโครงการ รวมทั้งการเบิกจายงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและ
แลวเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด จึงดํ าเนินการติดตามผลการดําเนิน งานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร
การพั ฒ นาจังหวัด ประเมินผลการดํ า เนิ นงานและโครงการแผนปฏิ บั ติ ราชการของจั งหวัดสตู ล เพื่ อ นํ าข อ มู ลจาก
การติ ดตาม มาวิเคราะห และนํ าไปพั ฒ นาการปฏิ บัติราชการ รวมทั้ งพั ฒนากระบวนการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาจั งหวัด
ใหสามารถจัดทําโครงการที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาจังหวัดสตูลตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจั งหวัด รับทราบปญหาและแนวทางแก ไขในการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ราชการ ซึ่งอยู ภายใต แผนการบริหาร
ราชการแผนดิ น ใหสาธารณะได รับทราบ และสรางความรูความเขาใจในบทบาท ภารกิ จ และการดํ าเนิ นงานเกี่ ยวกั บ
การพัฒนาจังหวัดของสวนราชการ อันจะนําไปสูการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาจังหวัดหรือการนําไปใชประโยชน
ของสาธารณชน
3. เปาหมาย
1. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
3. หนวยดําเนินการตามโครงการ และผูมีสวนไดสวนเสียตามโครงการ
4. สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดสตูล
5. ระยะเวลาดําเนินการ :
ภายในเดือนตุลาคม 2563
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6. ขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการสรางเครื่องมือในการสํารวจขอมูล
6.2 ประชุม ชี้แจง กรอบแนวทางการประเมิน ตอหนวยดําเนินการตามโครงการ
6.3 การติดตามประเมินผล อาทิ การประชุม การสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม
6.4 วิเคราะหผลขอมูลตามเปาหมายที่กําหนดไวในแบบสํารวจ
6.5 สรุปรายงานผลเปนรูปเลมรายงาน และลงขอมูลเว็บไซตจังหวัด
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การตรวจติดตามการดํ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาจั งหวั ด และประเมิ นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสตูลและกลุมจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดําเนินการ ปญหา และขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไข ในการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการจัดทํา
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตอไป
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บทที่ 2 ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล
1. สภาพทั่วไป
จังหวั ดสตูล เป น จั งหวั ดสุ ดเขตแดนใต ข องประเทศไทย ด านฝ ง ทะเลอั น ดามั น ห างจากกรุ งเทพฯ ๙๗๓
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร (นับรวมพื้นที่ที่เปนสวนของ
น้ําทะเล) เปนลําดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลําดับที่ ๑๒ ของภาคใต รองลงมา คือ จังหวัดปตตานีและจังหวัดภูเก็ต
ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ ๖ องศา ๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ ๙๙ องศา ๕ ลิปดาตะวน
ออก ถึง ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖
กิโลเมตร ติดฝงทะเลอันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต
ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้ งสิ้ น 324,098 คน ชาย 161,303 คน หญิ ง 162,795 คน จํานวน
ครั ว เรื อ น 105,903 ครั ว เรื อ น ส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามร อ ยละ ๗๖.๕๐ ศาสนาพุ ท ธ ร อ ยละ ๒๒.๙๘
และศาสนาอื่น ๆ รอยละ ๐.๕๒ มีวัด ๔3 วัด ที่พั กสงฆ 29 แห ง มัสยิด ๒๓8 แหง โบสถคริสต ๓ แหง ศาลเจา ๓ แหง
ศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ๓ ศูนย ศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด (ศูนยตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย
2. การเมืองการปกครอง
แบ งการปกครองออกเป น 7 อํ าเภอ 36 ตํ าบล 280 หมู บ าน มี ห น วยงานส วนภู มิ ภ าค 33 หน วยงาน
ส ว นกลาง 53 หนว ยงาน และรั ฐ วิ สาหกิ จ 13 หน ว ยงาน องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี อ งค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 7 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 34 แหง 77 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
โครงสร างเศรษฐกิ จ ของจั งหวั ด สตู ล ขึ้ น อยู กั บ สาขาเกษตรกรรม การป า ไม แ ละการประมง เป น หลั ก
โดยมี สั ด ส ว นร อ ยละ 36.4 สาขาการผลิ ต ที่ มี ค วามสํ าคั ญ รองลงมา ได แ ก สาขาการขายส งและการขายปลี ก ฯ
มี สัด ส วนร อยละ 12.4 สาขาอุ ตสาหกรรมการผลิ ต มีสั ดส ว นร อยละ 9.4 สาขาการขนส งและสถานที่ เก็ บสิ นค า
มีสัดสวนรอยละ 8.2 และสาขาอื่น ๆ รอยละ 33.6 ตามลําดับ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT
MARGET PRICES) ป 2562 มี มู ล ค า เท า กั บ 30,955 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 0.2 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ทั้ งประเทศ (GDP) คิ ด เป น ร อ ยละ 2.1 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภาคใต (GRP) ประชากรมี ร ายได เฉลี่ ย ต อ คน/ป
เทากับ 105,827 บาท เปนลําดับที่ 8 ของภาคใตและลําดับที่ 41 ของประเทศ
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยูกับภาคการเกษตรเปนหลัก
แตในป 2558 โครงสรางเศรษฐกิจ หลักของจังหวัดสตูลเริ่ม มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตร เป นภาคบริก าร
ซึ่งในป 2562 มีสัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจภาคบริการสัดสวนโครงสรางรอยละ 52.1 ภาคเกษตรมีสัดสวนโครงสราง
รอยละ 36.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 11.5 โดยมูลคาการผลิตสวนใหญของเกษตรกรรมมาจากพืช
เศรษฐกิ จ หลั ก คื อ ยางพารา และปาล ม น้ํ า มั น เป น ต น อย างไรก็ ตามจะเห็ น ได ว าแนวโน ม ภาคการเกษตรตั้ งแต
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ป 2554–2562 มี แ นวโน มลดลงอย างต อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ สั ด ส วนในดา นอุ ต สาหกรรมมี แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลง
ไม ม ากนั ก ในขณะที่ สัด ส วนของภาคบริ ก ารมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากจั งหวัด สตู ลเริ่ ม มี การขยายตั วของธุ รกิ จ
ดานการคาสง คาปลีก การโรงแรม การทองเที่ยวมากขึ้น

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,700 ไร เปนพื้นที่ถือครองเพื่อทําการเกษตร ทั้งสิ้น 733,815 ไร
คิดเป นรอยละ 41.82 ของพื้นที่ทั้งจั งหวัด มี จํานวนครัวเรือนเกษตรกร ทั้งสิ้น 43,079 ครัวเรือน พื ชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1 ไดแก ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 558,936 ไร คิดเปนมูลคาผลผลิตประมาณ 4,556
ลานบาท รองลงมาไดแก ปาล มน้ํามัน เนื้ อที่ปลู ก 132,846 ไร คิดเปนมู ลคาผลผลิตประมาณ 1,208 ล านบาท
ขาวมีเนื้อที่ปลูก 18,998 ไร คิดเปนมูลคาผลผลิตประมาณ 133.36 ลานบาท และไมผลซึ่งลักษณะสวนจะเปนสวน
ไม ผลแบบผสมผสาน มีก ารปลู กไม ผลในสวนหลายชนิ ด เช น ลองกอง เนื้ อ ที่ ป ลู ก 3,242 ไร , ทุ เรี ย น เนื้ อ ที่ ปลู ก
2,977 ไร , เงาะ เนื้อที่ปลูก 1,436 ไร , มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,972 ไร และจําปาดะ เนื้อที่ปลูก 1,372 ไร เปนตน
การประมง
จั ง หวั ด สตู ล มี มู ล ค า ผลผลิ ต ด า นการประมงประจํ า ป 2563 มู ล ค า ทั้ งสิ้ น 4 ,278.55 ล า นบาท
โดยสาขาที่มูลคาสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิ ชย 2,394.95 ลานบาท รองลงมาคื อ การประมงพื้นบาน
1,048.60 ลานบาท และการเลี้ยงกุ งทะเล 835 ล านบาท มู ลค าการผลิ ตป 2559 - 2563 มีแนวโน มเพิ่ม ขึ้ น
เล็กนอย เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชยทีมีมูลคาเพิ่มขึ้น แตการประมงพื้นบานและการเลี้ยงกุงทะเล
มีมูลคาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน 2562 พบวาเพิ่มขึ้น รอยละ 2.66
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ปศุสัตว
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวน 23,792 ครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกร
รายย อ ย เลี้ ย งสั ตวเป นอาชี พ เสริ มควบคู กั บ การทํ า การเกษตรอย างอื่ น เช น สวนยางพารา สวนปาล ม น้ํ ามั น
สวนผลไม นาขาว เปนตน
จั ง หวั ด สตูล ได มี สวนในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเลี้ ย งปศุ สัต ว โดยจั ด ให มี ห น ว ยผสมเที ย ม
ของกรมปศุ สั ต ว จํ า นวน ๗ หน ว ย สํ า หรั บ บริ ก ารผสมเที ย มโคเนื้ อ แพะเนื้ อ มี โ รงฆ า สั ต ว ใหญ (โค) จํ า นวน
๑ แหง โรงฆาสัตวเล็ก (สุกร) จํานวน ๑ แหง และโรงฆาสัตวปก จํานวน ๒ แหง และสถานที่กักกันสัตว จํานวน ๓ แหง
 การอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด สตู ล มี โ รงงานที่ ได รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การ (สะสม) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563
มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 209 โรงงาน เงิ น ลงทุ น รวม 4,317.42 ล า นบาท และมี จํ า นวนคนงาน 4,604 คน
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในทองถิ่น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดสตูล ไดแก
(1) อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไมสวนใหญ เปนการแปรรูปไมยางพารา ทําวงกบ ประตู หนาตาง
ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ลานบาท คนงาน 1,385 คน
(2) อุ ต สาหกรรมยางและผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง ประกอบด ว ย การผลิ ต ยางแท ง มาตรฐาน STR 20
และยางผสม (Compound Rubber) ทํ ายางแผน ผึ่งแห ง/รมควัน ตามลํา ดั บ ป จจุ บัน มี จํ านวนโรงงานทั้ งสิ้ น 23
โรงงาน เงินลงทุน 845.33 ลานบาท คนงาน 391 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การสกัดน้ํ ามันปาลม การทํ าอาหารทะเลกระปอง ตามลําดับ
ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 445.44 ลานบาท คนงาน 1,708 คน
 การพาณิชย
การคาชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลคาการคาไมสูงนั ก จั งหวัดสตูลมีชองทางด านศุลกากรติดกับประเทศ
มาเลเซีย(รัฐเปอรลิส,รัฐเคดาห) ทั้งทางบกและทางน้ํา ประกอบดวยดานถาวร 2 ดานคือศุลกากรสตูล ติดกับประเทศ
มาเลเซีย เสนทางทะเล ผูประกอบการสตูลสวนใหญจะใชเพื่อขนสงไปยังทาเรือปนัง และสงตอไปประเทศอินโดนีเซีย
จี น และประเทศอื่ น ๆ ตั้ ง อยู ที่ ต.ตํ า มะลั ง อ.เมื อ ง จ.สตู ล เวลาเป ด -ป ด ด า น 08.00-16.00 น. (เวลาไทย)
ด า นศุ ล กากรวั งประจั น เสน ทางถนน ติ ด กั บ ด า นวั ง เกลี ย น รั ฐ เปอร ลิ ส ประเทศมาเลเซี ย ตั้ งอยู ที่ ต.วั ง ประจั น
อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปด-ปดดาน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)
มูลคาการคารวม ป 2563 รวมทั้ งสิ้น 539.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 มูลคา 67.45 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 14.30 (ป 2562 มีมูลคาการคารวม 471.74 ลานบาท)
สินค าส งออกที่ สํ าคั ญ ได แ ก ปลาสด หรื อปลาแช เย็ น , อิ ฐก อสร าง, หอมแดง/หั วเล็ ก, อาหารเสริ ม
(สัตว), ชา ผงปรุงสําเร็จ, ปลาหมึกกลวยแชเย็น, กุงแชเย็น, อาหารปลาโอกิโกะแพลทตินัม, ปูนิ่มแชเย็น และกลวยไม
ลูกผสม สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก ปลาสด หรือปลาแช เย็น, หอยมีชีวิต, ปลาหมึก หอย, สวนประกอบเครื่องบี บ
น้ํามันปาลม, แมงดาทะเลแชเย็น, สวนประกอบหมออบปาลม, เชือกโพลิโพลพิลีน ปมน้ํา, ปูมาแชเย็น และแปงขาว
สาลี
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 การทองเที่ยว
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงท องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเดนในแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ เป น แหล ง อุ ท ยานธรณี โลก Satun UNESCO Global Geopark แหล ง แรกของประเทศ แห ง ที่ ๕
ของอาเซียน จึงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ถึงแมวาจะมีขอจํากัดในเรื่องฤดูกาลในการทองเที่ยวก็ตาม แตไมไดสงผล
กระทบตอภาพรวมของทองเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการทองเที่ยวของสตูลยังคงมีโอกาสการขยายตัว
เพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดหลักยังคงเปนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย สวนใหญนิยมเดินทางไปยังเกาะหลีเปะ เกาะตะรุเตา และบางสวน
ใชจังหวัดสตูลเปนทางผานไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในป 2563 มีนักทองเที่ยว รวมทั้งสิ้น 812,549 คน
สามารถทํารายไดใหกับจังหวัดประมาณ 4,845.47 ลานบาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 47 ทั้งจํานวนและรายได
จากการทองเที่ยว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งกอน
ป 2563 ที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่ องทุ กป มีแหลงทองเที่ ยวที่ สําคัญ ไดแก พิพิ ธภัณฑสถานแห งชาติ
จังหวัดสตูล (คฤหาสนกูเด็น) มัสยิดกลางประจําจังหวัด อุทยานแหงชาติตะรุเตา อุทยานแหงชาติทะเลบัน เกาะอาดัง
เกาะหลีเปะ น้ําตกวังสายทอง น้ําตกธาราสวรรค ถ้ําเจ็ดคต ถ้ําภูผาเพชร ถ้ําเลสเตโกดอน เขตขามกาลเวลา ปราสาท
หินพันยอด เปนตน
วันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผานมา องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก ไดป ระกาศให อุ ท ยานธรณี สตู ล ซึ่ งเป น อุ ท ยานธรณี แห งแรกของประเทศไทย เป น สมาชิ ก เครื อขา ย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทําใหประเทศไทยไดแหลงอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหลง
แรกของประเทศ แหงที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่ แหลงทองเที่ยวและแหลงธรณี ของจังหวัดสตูล และนี่คือการเริ่มตน
ในเวที โลกที่ จะตองทํ าตอไปเพื่ อการอนุ รักษ ท รั พยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการสรา งอาชี พ สร างรายได
ใหชุมชนอยางยั่งยืน
 ผลิตภัณฑ OTOP
ผลิ ต ภั ณ ฑ เด นระดั บ จั ง ห วั ด Provincial Star OTOP( PSO) 5 ผลิ ต ภั ณ ฑ ประกอบด ว ย
1) แยมเมลอน อําเภอทุงหวา 2) กาแฟพื้นเมือง อําเภอเมือง 3) เครื่องประดับมุก อําเภอทาแพ 4) เตากะลามะพราว
อําเภอละงู และ 5)น้ํามันไพล อําเภอควนโดน
มูลคา ผลิ ตภัณ ฑ ชุ ม ชนและ OTOP ในป ๒๕63 จํ านวน 1,496,664,285 บาท ซึ่ งมี แนวโน ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปผานมา
4. สังคมและวัฒนธรรม

 แรงงาน
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ป ๒๕63 พบวาเปนผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 147,177
คน โดยจํ า แนกเป นผู มี งานทํ า 143,728 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 97.66 ของผู อ ยู ในกํ า ลั ง แรงงานทั้ งหมด ขณะที่
ผูวางงาน จํานวน 3,424 คน คิดเปนรอยละ 2.33 และกํ าลังแรงงานรอฤดูกาล จํานวน 25 คน คิดเป นรอยละ
0.01 ในภาคเกษตรกรรม 66,100 คน (รอยละ 45.99 ของผูมีงานทําทั้งหมด) สวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
มีจํานวน 77,628 คน (รอยละ 54.01 ของผูมีงานทําทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด
3 อั น ดั บ แรก ได แก 1) สาขาการขายส ง การขายปลี กการซ อมแซมยานยนต รถจั กรยานยนต ของใช สว นบุ คคล
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และของใชในครัวเรือนมากที่สุด จํานวน 24,015 คน 2) สาขาโรงแรมและอาหาร จํานวน 12,385 คน 3) สาขา
การผลิต จํานวน 9,473 คน คิดเปนรอยละ 16.71 8.62 และ 6.59 ของจํานวนผูมีงานทํานอกภาคเกษตรทั้งหมด
ตามลําดับ สําหรับสาขาการจัดหาน้ํา บําบัด น้ําเสียมีผูมีงานทํานอยที่สุด จํานวน 124 คน คิดเปน รอยละ 0.09
อั ตราวา งงานซึ่ งคํ านวณจากผู ว างงานต อ ผู อ ยู ในกํ าลั งแรงงาน มี อัต รา 2.33 โดยเพศชายจะมี อั ตรา
การว างงานสู งกวาเพศหญิ ง เมื่ อเปรี ย บเที ย บอั ต ราการวา งงานกั บ ป ที่ แ ล ว พบว า เพิ่ ม ขึ้ น จากค าเฉลี่ ย ป 2562
ที่มีอัตราการวางงานเฉลี่ยรอยละ 1.71 มีจํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2563
มีจํานวน 773 คน

 การศึกษา
จั งหวัดสตู ล มี การจั ดการศึ กษาที่ หลากหลาย ครอบคลุ มตั้ งแต ระดั บปฐมวั ยถึ งระดั บการศึ กษาตลอดชี วิต
ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการศึกษา
อย างเท าเที ยม ทั่ วถึ ง ตามความถนั ด และความสนใจของผู เรี ยน ซึ่ งในพื้ น ที่ ข องจั งหวั ดสตู ลมี ห น วยงาน/สถาบั น
ที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หนวยงาน แบงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 หนวยงาน และนอกสังกัด
กระทรวงศึ กษาธิ การ 5 หน วยงาน มี สถานศึ กษา จํ านวน 594 สถานศึ กษา จํ านวนผู เรี ย นทั้ งสิ้ น 94,602 คน
และมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 7,027 คน
คาเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และ I-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล คาคะแนนรวมยังนอยกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศอยูเล็กนอย ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 สาธารณสุข
จังหวัดสตูล มี สถานบริก ารสาธารณสุข ภาครัฐ คื อ โรงพยาบาลทั่วไป(186 เตี ยง) 1 แหง โรงพยาบาล
ชุมชน (๙0 เตียง) 1 แหง (30 เตียง) 5 แห ง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 5๕ แห ง และศูนยสุขภาพชุมชน
4 แหง จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน มีแตสถานบริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา
รวม 89 แหง
อั ต ราส ว นของบุ ค ลากรทางการแพทย ต อ ประชากรของจั ง หวั ด สตู ล ในภาพรวม พบว า แพทย ,
ทันตแพทยยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราสวนใกลเคียงกับเกณฑที่กําหนด

 สถานการณยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
สถานการณยาเสพติดจังหวัดสตูล พื้นที่ที่ยังคงมีการนําเขายาเสพติดอยางตอเนื่อง ไดแกพืชกระทอม ไอซ
และเฮโรอีน สวนใหญเปนพืชกระทอม ซึ่งรูปแบบการนําเขายังคงเปนรูปแบบการนําเขามาพรอมตัวบุคคล และการซุก
ซ อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต เรื อ ประมง โดยพื้ น ที่ ที่ มีก ารลั กลอบนํ าเข ายาเสพติ ด และสามารถจั บ กุ ม ผูก ระทํา
ความผิดไดอยางตอเนื่อง สวนใหญจะใชชองทางดานศุลกากร และตามชองทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขต
ติดกับประเทศมาเลเซีย
กลุมเปาหมายหลักยังคงเป นกลุ มเด็ก เยาวชน และมีการกระจายไปยั งกลุมเปาหมายอื่น ๆ มากขึ้น เชน
กลุมนักเรียน นักศึกษา กลุมผูทํางานรับจาง หรือกลุมวางงาน
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5. สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
พื้นที่ปาไมในจังหวัดสตูล
พื้ นที่ ป า จั งหวั ด สตู ลมี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร (นั บ รวมพื้ นที่ ที่ เป นส วนของน้ํ าทะเล
กรณี ไม นั บ ส วนที่ เป น น้ํ า ทะเล มี เนื้ อ ที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร ) หรื อ เท า กั บ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิ โลเมตร มี สภาพป า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ป า บกและป า ชายเลน มี พื้ น ที่ ป า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร คิ ดเป นรอยละ ๔๖.๕๙ ของพื้ นที่ จั งหวั ด ป ๒๕61 จั งหวัดสตู ลมี พื้ นที่ ป าคิ ดเป นร อยละ ๓๙.๙๘
(๗๕4,742.๗๗ ไร) ตอมาใน ป ๒๕๖๒ มี พื้นที่ ปาเพิ่ มขึ้นเปนรอยละ ๔๐.14 (757,523.63 ไร) (ขอมูลสถิ ติกรมปาไม
๒๕๖2, กรมปาไม) รายละเอียดดังตาราง แบงออกเปนป าบก (ปาสงวนแหงชาติ ๑๓ ป า ป าไม ถาวร ๑ ปา เขตรักษาพันธุ
สั ตว ป า ๑ แห ง เขตห ามล าสั ตว ป า ๑ แห ง) เนื้ อที่ รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร และป าชายเลน (ป าสงวนแห งชาติ
ป าชายเลน ๕ ปา ป าชายเลนตามมติ คณะรัฐมนตรี ซึ่ งบางสวนซ อนกั บป าสงวนแห งชาติ ) ป าชายเลน ๕ ป า เนื้ อที่ รวม
ประมาณ จํานวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร หรือคิดเปนรอยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ทรัพยากรน้ํา
1. ลําน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญ ไดแกคลองละงู คลองมําบัง คลองบาราเกต คลองลําโลนนอย
2. แหลงน้ํ า จํานวน 1,046 แหง ประกอบด วย แหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 199 แห ง แหลงน้ํา
เอกชน จํานวน 776 แหง และแหลงน้ําอื่นๆ จํานวน 71 แหง
3. ฝาย จํานวน 28 แหง
น้ําเพื่อการเกษตร
แหลงน้ําชลประทานที่ มี อยู ในจั งหวัดประกอบดวย แหล งน้ํ าตามโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย ,โครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ,สถานีสูบน้ําดวยไฟฟ า ที่สรางแลวเสร็จ ถึงป จจุ บัน จานวน 142 แห ง สามารถกักเก็ บ น้ําไดป ระมาณ
3,100,000 ลบ.ม. และ มีพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 128,960ไร โครงการชลประทาน
ขนาดกลาง 3 โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดนพื้นที่ 32,025 ไร
2. โครงการประตูระบายน้ําบาโรย ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู พื้นที่ 3,120 ไร
3. โครงการฝายคลองทาแพร ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พื้นที่ 12,765ไร
จังหวัดสตู ลมี ปญ หาการขาดแคลนน้ํ าเพื่ อ การอุ ปโภค บริ โภค และในการสนั บสนุ นการท องเที่ ย ว
สําหรับการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรมีนอยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการทํานา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาด
ควบคุมและการวางแผนอยางเหมาะสม มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้ําตาง ๆ การถมที่ดินในพื้นที่แกมลิงธรรมชาติ
ซึ่งเปนเหตุใหมีพื้น ที่ กักเก็บน้ําและทางระบายน้ํ าลดลง แมจ ะมี การก อสรางท อลอดแลวแตก็ ยังมี ไมม ากพอ หรือมี
ขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้ําไดทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้ําและชะลอน้ําหลากในลุมน้ํากอนที่จะไหลเขาสูเขตเมือง
และชุมชนมีไมเพียงพอ
ขยะมูลฝอย
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ ๓๐4.62 ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ป (คํานวณภายใต
ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป ๒๕๖2 และอั ตราการเกิ ดขยะมู ลฝอยเฉลี่ ยระดั บเทศบาลเมื อง
๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตําบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองคการบริหารสวนตําบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน)
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แบ งเป นขยะมู ลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จํานวน ๗ แหง 25,031 ตั น/ป และองคการบริหารสวนตํ าบล ๓๔ แห ง
86,156.62 ตัน/ป คิดเปนรอยละ ๒๒.51 และ ๗๗.49 ตามลําดับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโนมสูงขึ้น
ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
6. โครงสรางพื้นฐาน
 การคมนาคมขนสง
จั ง หวัดสตู ล มี เสน ทางคมนาคมทั้ ง ทางหลวงแผ น ดิ น และทางหลวงจั งหวั ด ที่ เชื่ อ มต อระหว า งจั งหวั ด
ระหว างอํา เภอ และระหวางประเทศเพื่ อ นบ าน ทางหลวงที่ อ ยู พื้ น ที่ จั งหวัดสตูล มีทั้ ง สิ้ น ทั้ งหมด 11 สายทาง
13 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผนดินที่สําคัญ ไดแก
1. ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข 406 สายยนตรการกํ า ธร เป น ทางหลั ก ที่ สามารถเดิ น ทางไปยัง
จั งหวัดใกลเคีย ง คือ จังหวัดพั ทลุง จั งหวั ดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่ อ มตอกั บถนนเพชรเกษมที่ สี่แยกคู ห า
เขตอํ า เภอรัตภู มิ จั ง หวั ดสงขลา แยกซ า ยไปจั ง หวั ด พั ท ลุ ง แยกขวาไปอํ า เภอหาดใหญ จั งหวั ด สงขลา ระยะทาง
ประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 404 สายฉลุง-ตรัง เป นเสนทางที่เชื่อมตอระหวางจั งหวัดสตูลกั บ
จั งหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิ โลเมตร เริ่ม จากสามแยกฉลุ ง ผ านอํ าเภอท าแพ อํ าเภอละงู อํ าเภอทุ งหวา
อําเภอปะเหลียน และอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
โครงข า ยทางหลวงชนบทสายรองในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทางหลวงชนบท
ซึ่ ง ได ก ระจายตามพื้ น ที่ในอํา เภอต าง ๆ มี จํ า นวน 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิ โลเมตร สายทาง
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด 105 สายทาง ระยะทางรวม 320.46 กิโลเมตร จํานวนสายทาง
ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3,161 สายทาง ระยะทางรวม 6,700.15 กิโลเมตร
 การประปา มี ที่ ทํ า การประปา 2 แห ง คื อ อํ า เภอเมื อ ง และอํ า เภอละงู มี ส ถานี ผ ลิ ต น้ํ า ประปา
4 แหง คือ อําเภอควนโดน ตําบลวังประจัน อําเภอละงู และอําเภอทุงหวา
การไฟฟา
จั งหวั ด สตูล มีสํานั กงานการไฟฟ า สวนภู มิ ภาคให บริ การ จํ านวน การไฟฟ าส วนภูมิ ภ าคจังหวัดสตูลมี
สํ า นั ก งานให บ ริ ก าร จํ า นวน ๖ แห ง มี PEA SHOP จํ า นวน ๒ แห ง ป จ จุ บั นการไฟฟ าส ว นภู มิ ภ าคจั ง หวัด สตู ล
สามารถจายกระแสไฟฟาใหหมูบานในเขตจังหวัดครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบล และหมูบาน มีครัวเรือนที่ใชกระแสไฟฟา
จํานวน 105,775 ครัวเรือน
7. การคมนาคมติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
จังหวัดสตูลมีชองทางดานศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอรลิส, รัฐเคดาห) ทั้งทางบก และทางน้ํา
ประกอบด วย ด านถาวร 2 ด า น คื อ ด า นศุ ล กากรสตู ล (ด า นตํ า มะลั ง ) ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย เส น ทางทะเล
ผูประกอบการสตูลสวนใหญจะใช เพื่อขนสงไปยังทาเรือปนัง และสงตอไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่ นๆ
ตั้ งอยู ที่ ตํ าบลตํ ามะลั ง อํา เภอเมื อ งสตู ล จั งหวั ดสตู ล เวลาเป ด-ป ด ด าน 08.30– 16.00 น. (เวลาประเทศไทย)
ดานศุลกากรวังประจัน เสนทางถนน ติดกั บดานวังเกลียน รัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูที่ ตําบลวังประจั น
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลาเปด - ปดดาน 06.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) ช วงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 มี การป ดด าน เป ดเฉพาะด านวั งประจั น ในการรับ คนไทยที่ กลั บ เขา มา
ในประเทศไทย ในวันจันทร พุธ และวันศุกรของทุกสัปดาห
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8. เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมนาอยูสันติสุขยั่งยืน ประตูสูอาเซียน”
นิยามของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมื องท องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ หมายถึ ง การพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวอย างมี ความรั บ ผิ ดชอบในแหล งธรรมชาติ
เอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของผู ที่ เกี่ ย วข อ ง รวมถึ ง การสร า งพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วใหม ภายใต ก ารจั ด การอย า งมี ส ว นร ว ม ของท อ งถิ่ น
เพื่อมุงเนนให เกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน การทองเที่ย วมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดั บ
นานาชาติ บุคลากรการทองเที่ยว ผูประกอบการ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐานระดับ
สากล
สตูลโดดเดนทางการทองเที่ยวคุณภาพ ๕ ดาน ประกอบดวย
- การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การทองเที่ยวเชิงธรณี
- การทองเที่ยวเชิงเกษตร
- การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสําเร็จในการจัดการพื้นที่ที่
ประกอบด วยแหลงเรีย นรูท างธรณี วิทยา และแหล งอนุ รัก ษ ให เปน ที่ รูจัก หรือมี ชื่อเสี ยง ให เปนแหล งท องเที่ ย วทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหลงโบราณคดี เมืองเกา และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวติ ทองถิ่นเมืองเกา
โดยนํ า ทรัพ ยากรเหลา นี้ม าบริห ารจั ด การ สรา งเรื่ องราวเพื่ อส งเสริม การท องเที่ ย ว และผลั ก ดั น ให ชุม ชนท องถิ่ น
มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และยั่งยืน สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดและประเทศชาติไดอยางมั่นคง ประชาชน
เกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากร โดยเฉพาะการสรางคุณคาและมูลคาแกจังหวัดและชุมชน
จากการไดรับการรับรองเปนอุท ยานธรณีระดับ โลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยว
ให มี มู ลค า สู ง ด ว ยอั ตลั ก ษณ แ ละวั ฒ นธรรม สร างสรรค มู ลค าทางเศรษฐกิ จและความหลากหลายของการท องเที่ ยว
ทั้งเชิงนิเวศปาเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการทองเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิจ มั ่น คง (Economic Stability) หมายถึ ง เศรษฐกิจ จั ง หวั ด เศรษฐกิจ ชุ ม ชน ที่ มี
การเจริ ญ เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง มั่ น คง ยั่ ง ยื น บนฐานของการผลิ ต ที่ มี คุ ณ ค า และมู ล ค า ศั ก ยภาพในท อ งถิ่ น
การคาชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสรางสรรคนวัตกรรมดานการบริการเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจ
ในอนาคต การสรา งและพั ฒ นาผู ป ระกอบการที่ มี ทั กษะและมีค วามสามารถในการแข งขั น ที่ มี อัต ลั กษณ ชั ดเจน
มี น วั ต กรรมในการสร า งโมเดลธุ ร กิ จ สิ น ค า และบริ ก าร และกระบวนการผลิ ต และบริ ก ารในสิ น ค า Geopark
สูการเปนจังหวัดที่ประสบความสํ าเร็จ ในการยกระดั บคุณภาพความเป นอยู ของประชาชนบนฐานของปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔) สังคมนาอยูสันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เขม แข็ง ความเหลื่อมล้ํา
ลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และทองถิ่นสามารถพัฒนาสูการพึ่งตนเอง สามารถจัดการตนเอง
ไดมากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดั บชุมชนมีความเข มแข็ง ชุม ชนมีความสมั ครสมานสามั คคี ภาครัฐมี ระบบบริหาร
จัดการที่ มีธรรมาภิบาล ทันสมั ย บุ คลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด ประชาชนเปน ศูน ยก ลาง ตอบสนอง
ความตอ งการและใหบ ริก ารอยา งอยา งสะดวก รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานภาครัฐของจังหวัด มีก ารบริห ารงาน
แบบบูรณาการ โดยยึด ยุท ธศาสตรช าติเปน เปา หมายการเชื่ อมโยงการพั ฒนาในทุกระดับทุกประเด็ น ทุกภารกิ จ
และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการของรัฐดานสุขภาพ และการศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน แรงงานไดรับ
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การพัฒ นาทักษะฝมือ ประชาชนกลุม เปราะบางทั้ งคนจน ผู สูงอายุ ผู พิการ ผูด อยโอกาสเข าถึ งสวัสดิการรั ฐ ไดรับ
การเสริ ม สร างโอกาส มี งาน อาชี พ แลรายได ที่ มั่ น คง สั ง คมสั น ติ สุ ข คนสตู ลมี สุ ข ภาวะที่ ดี เรี ย นรู ตอบสนองต อ
การเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบรอยภายใตการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสรางภูมิคุมกันในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด มีการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มี สันติสุขบนฐานของความ
หลากหลาย
๕) ประตูสูอาเซียน หมายถึง การสรางโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ผานการทองเที่ ยว การคา และสั งคมพหุ วัฒนธรรม เปนการเปดเสนทางการเชื่อมโยงสตู ลกับการพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานและโลจิสติกสของประเทศไทยไปสูอาเซียนทางตอนใต ของประเทศมาเลเซียเชื่ อมตอไปยังประเทศสิงคโปร
และอิ นโดนีเซีย ได รวมถึ งการเตรี ยมความพรอ มสตูลเป นช องทางที่ สําคัญ ของไทยสูกลุมประเทศเขตเศรษฐกิจสาม
ฝาย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู
พมาและจีนตอไปได การสรางโอกาสในการสรางความสัมพันธดานตาง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสราง
มูลค าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ใหกับจั งหวัดสตู ลและประเทศไทยไดอ ยางมี นัยยะสําคัญ โดยเชื่ อมโยงการพั ฒนาดั งกลาว
เขากับสังคมมุสลิม ในการเปนเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์
9. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การทองเที่ยว การเกษตร และ
การคาสูอาเซียนที่เติบโตอยางตอเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม อยางสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสรางความมั่น คง สังคมสันติสุข และยกระดั บคุณภาพชี วิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
10. จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑. พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาพรวมของประชาชนในจั งหวัด โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการเกษตร
และสงเสริมการสรางรายไดจากแหลงทองเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด านการจัดการของอุ ทยานธรณี โลกสตู ล และสามารถบริหารจัดการ ดานธรณี วิทยา
นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุงเนนการมีสวนรวมกับการทองเที่ยว เชิงนิเวศ
ในพื้นที่ไดอยางสมดุล และยั่งยืน
๓. สร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู และคงไว ซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ รั ก สงบ สามารถ
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ 3 ผลการติดตามและผลสัมฤทธิ์โครงการ
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 “ การบริห ารราชการตามพระราชบัญญั ตินี้ตองเปนไปเพื่ อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สั ม ฤทธิ์ตอ ภารกิ จ ภาครัฐ ความมี ประสิ ท ธิภ าพ ความคุ ม ค า ในเชิ งภารกิ จ แห ง รั ฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บัติ งาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส ว นร ว มของประชาชน การเป ด เผยข อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนกิจกรรมสําคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงาน
ของภาครัฐ ซึ่งกําหนดวาภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสูการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
เปนเปาหมายหลักในการทํางาน การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือการบริหารที่มาพรอมกับแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่ตองคํานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหการทํางาน
ของภาครัฐมุงเนนผลลัพธของงานมากกวาเนนปจจัยนําเขากระบวนการทํางานและกฎระเบียบที่เครงครัด โดยจะมีการ
วั ด ผลอย างเป นรู ป ธรรม การบริ ห ารมุ งผลสั ม ฤทธิ์ ให ค วามสํ า คั ญ กั บการกํ าหนดวิ สั ยทั ศน พั น ธกิ จ วั ตถุ ประสงค
เป าหมายที่ ชัดเจน และการกํ าหนดผลผลิ ต ผลลั พธที่ สอดคล องกั น รวมถึ งมี การกํ าหนดตั ว ชี้ วัด ผลการดํ าเนิ นงาน
ที่ชัดเจนในการวัดความกาวหน าในการปฏิบัติงานเพื่ อใหการงาน มีประสิท ธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบตอ
ประชาชน และเกิดความคุมคาในการใชภาษีของประชาชนและงบประมาณแผนดิน
การบริห ารมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ คือ วิธี ก ารบริ ห ารที่ มุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ห รือ ผลการปฏิ บัติง านเป น หลั ก โดยมี
การวั ด ผลการปฏิ บั ติ งานด ว ยตั ว ชี้ วั ด อย า งเป น รู ป ธรรมเพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ งไว ทํ า ให ผู บ ริ ห ารทราบ
ผลความก า วหน าของการดํ าเนิ น งานเป น ระยะ ๆ และสามารถแก ไขป ญ หาได ทั น ท ว งที เป นการควบคุ ม ทิ ศ ทาง
การดําเนินงานใหมุงสูวิสัยทัศนฯ ของหนวยงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ (Outcomes)
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบใหประชาชน
ผูรับบริการ ผลผลิตเปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลั พ ธ (Outcomes) หมายถึ ง ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ตามมา ผลกระทบ หรื อ เงื่ อ นไขที่ เกิ ด จากผลผลิ ต ผลลั พ ธ
มีความสัมพันธโดยตรงกับประชาชนผูรับบริการ และสาธารณชน
ดั ง นั้ น ผลสั ม ฤ ท ธิ์ คื อ งาน บริ ก าร ห รื อ กิ จ ก รรม ที่ เ กิ ด จากก ารทํ างานได ผ ลผลิ ต (Outputs)
ตามเป าหมาย และเกิด ผลลั พ ธ (Outcomes) ตรงตามวั ตถุ ป ระสงค กล าวคื อ ผลผลิ ตสามารถนํ าไปใช ป ระโยชน
ได อย างแทจ ริ งหรือ เป นที่พึ งพอใจ เช น ปลู ก บ านได 1 หลั ง (Outputs) บ านหลั งดั งกลา วน า อยู มี อากาศถายเท
ไดสะดวก (Outcomes) หรือ การซอมถนนได 5 กิโลเมตร เปน ผลผลิต (Outputs) ถนนสายนั้นทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการเดินทางจากการซอมแซม เปน ผลลัพธ (Outcomes)
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วัตถุประสงคของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
การบริ ห ารมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร ช ว ยให ก ารบริ ห าร
การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ทําใหทราบ
ผลการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ เที ย บกั บ แผนหรื อ เป า หมาย สามารถรายงานความก า วหน า ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ต อผู บริห าร และ ทําใหแ กปญ หาไดทั นท วงที หากผลการปฏิบัติงานไมน าพึ งพอใจ ผูบ ริหารมี โอกาสปรับเปลี่ย น
กลยุทธไดทันที
การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์น้นั มีหลักที่สําคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ความถู กตองเปนธรรม และการปฏิบัติตามกฎ กติกา
ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคํานึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองไป
พรอม ๆกัน เพื่อใหมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของโดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึ งการเปดโอกาสใหมี สวนรวมรับรูและเสนอความเห็ นในการ
ตัดสินใจปญหาตางๆ การแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ
5. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หมายถึ ง การตระหนั กในสิ ท ธิ ห น า ที่ ค วามสํ านึ ก ในหน า ที่
รับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทํา
ของตน เชน รับผิดชอบตอลูกคา ผูมีสวนเกี่ยวของยอมรับตอผลการดําเนินการ
6. หลักความคุมคา (Utility) หมายถึงการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวม โดยมีความประหยัด ใชอยางคุมคาสรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวของกับทุกกระบวนการของการบริหาร (PDCA) ไดแก
Plan มีวตั ถุประสงค หรือ เปาหมายที่ชัดเจน (ตองการทราบวาผลสัมฤทธิ์คืออะไร)
Do มีการปฏิบัติงานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไวหรือไม
Check มีการตรวจสอบวาปฏิบัติไดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไวหรือไม
Act ปรับปรุงแกไขใหไดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว
ระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เปนสวนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่ อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ องคกรใช วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผนกลยุทธขององค กรเปนกรอบในการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF)
และตั วชี้วัดผลการดําเนิน งานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ งผลสัม ฤทธิ์ การบริห ารมุ งผลสัม ฤทธิ์เป นเครื่อ งมื อ ชวย
ประเมินความสํา เร็จ ของการดํ า เนิ น การตามกลยุ ท ธ องค กรที่ มี ก ารบริ ห ารเชิ งกลยุท ธสามารถใช ป จจั ยหลัก แห ง
ความสําเร็จ(CSF) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรเทียบกับเปาหมาย เพื่อใหรูถึงความกาวหนาของการบรรลุวิสัยทัศนหากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสม
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การเชื่อมโยงกลยุทธสูการวัดผลการปฏิบัติงาน

CSF/KPI

ปฏิบตั ิการ

CSF/KPI

ปจจัยนําเขา

ปจจัยที่จําเปนเบื้องตนสําหรับสวนราชการไทยที่จะนําระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาใช ไดแก
 องค ก รมี ก ารจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธิ์ ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค และกลยุ ท ธ
การปฏิบัติงาน
 การใหความรวมมือจากผูบริหารในการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน
 การมอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ใหชัดเจน
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการ
Balanced Scorecard เป นเทคนิ คที่ พั ฒ นาขึ้ นเมื่ อ ค.ศ.1992 โดย Robert S.Kaplan David P.Norton
จากมหาวิทยาลัย ฮารวารด มีจุ ดมุงหมายเพื่ อวัดผลการปฏิบัติงานระดับองค กรของภาคเอกชน ใน 4 ดาน
คือ ดานลูกคา ดานกระบวนการภายในองคกร ดานองคกร และ ดานการเงิน ตอมาไดมีการนําไปใชอยางแพรหลาย
ในหนวยราชการหลายประเทศ
Balanced หมายถึง ความสมดุลของจํานวนมุมมองที่ใชในการพิจารณาองคกร เวลากําหนดปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) เพื่อปองกันความเบี่ยงเบนและชวยใหมีการพิจารณา
องคกรจากทุกมุมมองอยางครบถวน
Scorecard หมายถึง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ข ององคกร ซึ่งนํา มาอยูในรายงานสําหรับ ผูบริห ารเพื่ อให
ผูบริหารสามารถติดตามความกาวหนาของการบรรลุวัถุประสงคขององคกร
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได นํ า Balanced Scorecard มาปรั บ ใช เป น กรอบแนวทางกํ า หนดป จ จั ย หลั ก แห ง
ความสําเร็จ (CSF) และ ตัวชี้วัดผลการดํ าเนินงานหลัก (KPI) ซึ่งเป นกรอบการประเมิ นผลสั มฤทธิ์ข องส วนราชการ
โดยการพิจารณาจากมุมมองดานตาง ๆ 4 ดาน
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กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสวนราชการในมุมมองดาน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร (External Perspective)
เป นการพิจารณาองค กรในมุม มองของประชาชนผูรับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยู ในสภาวะแวดลอ ม
ภายนอกองคกร ผู มีสวนไดเสียประโยชน ต าง ๆ รัฐบาล หน วยงานราชการอื่ นๆ รั ฐวิสาหกิจ องค กรพั ฒ นาเอกชน
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ
2. ดานองคประกอบภายในองคกร (Internal Perspective)
เปนการพิจารณายอนกลับไปที่โครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน ทรัพยากรมนุษย ความสามารถหลัก
ขององคกร วัฒนธรรม และคานิยม ความรูความสามารถของบุคลากร ทักษะ จริยธรรม ขวัญกําลังใจ
3. ดานนวัตกรรม (Innovation Perspective)
เป น การพิ จารณาความสามารถขององค ก รต อ ความเปลี่ ย นแปลงเป น การมองไปในอนาคตวาองค ก ร
ควรริเริ่มสรางสรรคอยางไร เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีย่ิงกวาเดิม เชน งานวิจัยที่นํา
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง การพัฒนาระบบงาน การสรางเครือขาย ระบบการตรวจคนข อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
4. ดานการเงิน (Financial Perspective)
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การประหยั ด ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร ความคุ ม ค า ของเงิ น งบประมาณที่ ใ ช
ความสามารถของการใหบริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึงการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ที่ปรากฏ

Balanced Scorecard Appield Model
ดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร
(External Perspective)
ผูรับบริการ/ ประชาชน รัฐบาล
รัฐ-วิสาหกิจ ผลกระทบจากภายนอกองคกร
ดานการเงิน
(Financial Perspective)
การประหยัด การมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาของทรัพยากร การ
ปองกันการทุจริต

ดานองคประกอบภายในองคกร
(Internal Perspective)
ความรูความสามารถของบุคลากร
ทักษะ จริยธรรม กระบวนการ
ทํางาน วัฒนธรรมองคกร

ดานนวัตกรรม
(Innovation Perspective)
ความคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว เชน การพัฒนาระบบงาน
การสรางเครือขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วิธีดําเนินการ
ขั้นที่

กิจกรรม

1

1. ศึกษา รวบรวมและ

2

2. พัฒนาและสรางเครื่องมือ

3

3. ประชุมชี้แจง กรอบการ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ

ผลลัพธ

การตรวจสอบ

ขอมูลรายละเอียดการ

เอกสาร

ดําเนินงานโครงการ

แบบสํารวจ

ขอมูลจากแบบสํารวจ

การประชุม

การชี้แจงรายละเอียด

สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล

การประเมิน

ประเมินตอหนวย
ดําเนินการโครงการ

4

4. ติดตามประเมินผล
โครงการ โดยทําการ

การตรวจติดตาม
ภาคสนาม

ผลการตรวจเยี่ยม
ภาคสยาม ปญหา
อุปสรรค และแนวทาง

สุมตรวจเยี่ยม

แกไขปญหา

5

5. วิเคราะหผลขอมูลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

สรุปผลการ

ผลการวิเคราะหขอมูล

ประเมิน

การติดตามโครงการ

ในแบบสํารวจ

6

และผลการเบิกจาย

6. สรุปรายงานผลการติดตามประเมิน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ดํ าเนินการตรวจสอบขอ มูลรายละเอี ย ดการดํ าเนิ น งานตามโครงการ ผลการเบิ ก จา ย เพื่ อ นํ ามาพิ จ ารณา
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกําหนดระยะเลาของการดําเนินโครงการ
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการพัฒนาและสรางแบบสํารวจ โดยมีกระบวนดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสรางกรอบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. ออกแบบสํ ารวจโดยให สอดคลองกั บสภาพการดําเนินงานโครงการของจังหวัดสตู ล และนํ าไปปรึกษา
ผูบริหารจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
3. นําเครื่องมือมาปรับปรุงและจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจง กรอบการประเมินตอหนวยดําเนินการโครงการ
จัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประเมินของแบบสํารวจ ใหกับหนวยงาน และกําหนดระยะเวลาในการ
สงกลับมายังกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสตูล
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลโครงการ โดยทําการสุมตรวจเยี่ยมโครงการ
ลงพื้ นที่ ภ าคสนาม โดยดํ า เนิ น การสุ ม โครงการให ค รอบคลุ ม ตามยุ ท ธศาสตร แ ละครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ
ดํ า เนิ น การสุ ม โครงการที่ สํ า คั ญ เพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ ป ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ
เพื่อไปสูผลดําเนินการโครงการที่สําเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหผลขอมูลตามเปาหมายที่กําหนดไวในแบบสํารวจ
ดํ าเนินการวิวเคราะห เนื้อหา จากแบบสํารวจที่ ได รับกลั บมา และดํ าเนินการวิเคราะห ผลการเบิก จ ายจาก
ระบบ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล
ดําเนินการจัดทํารายงานและสรุปผลการประเมิน
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล
1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมนาอยูสันติสุขยั่งยืน ประตูสูอาเซียน”
นิยามของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมื องท องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ หมายถึ ง การพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวอย างมี ความรั บ ผิ ดชอบในแหล งธรรมชาติ
เอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของผู ที่ เกี่ ย วข อ ง รวมถึ ง การสร า งพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วใหม ภายใต ก ารจั ด การอย า งมี ส ว นร ว ม ของท อ งถิ่ น
เพื่อมุงเนนให เกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน การทองเที่ย วมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดั บ
นานาชาติ บุคลากรการทองเที่ยว ผูประกอบการ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐานระดับ
สากล
สตูลโดดเดนทางการทองเที่ยวคุณภาพ ๕ ดาน ประกอบดวย
- การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การทองเที่ยวเชิงธรณี
- การทองเที่ยวเชิงเกษตร
- การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสําเร็จในการจัดการพื้นที่ที่
ประกอบด วยแหลงเรีย นรูท างธรณี วิทยา และแหล งอนุ รัก ษ ให เปน ที่ รูจัก หรือมี ชื่อเสี ยง ให เปนแหล งท องเที่ ย วทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหลงโบราณคดี เมืองเกา และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวติ ทองถิ่นเมืองเกา
โดยนํ า ทรัพ ยากรเหลา นี้ม าบริห ารจั ด การ สรา งเรื่ องราวเพื่ อส งเสริม การท องเที่ ย ว และผลั ก ดั น ให ชุม ชนท องถิ่ น
มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และยั่งยืน สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดและประเทศชาติไดอยางมั่นคง ประชาชน
เกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากร โดยเฉพาะการสรางคุณคาและมูลคาแกจังหวัดและชุมชน
จากการไดรับการรับรองเปนอุท ยานธรณีระดับ โลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยว
ให มี มู ลค า สู ง ด ว ยอั ตลั ก ษณ แ ละวั ฒ นธรรม สร างสรรค มู ลค าทางเศรษฐกิ จและความหลากหลายของการท องเที่ ยว
ทั้งเชิงนิเวศปาเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการทองเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิจ มั่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจ จัง หวัด เศรษฐกิจ ชุม ชน ที่ มีก าร
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณคาและมูลคาศักยภาพในทองถิ่น การคาชายแดน
เติ บ โตเพิ่ มมากขึ้น รวมถึงการสรางสรรค น วั ตกรรมดา นการบริ การเพื่ อ รองรั บการขยายฐานเศรษฐกิ จ ในอนาคต
การสรางและพั ฒนาผูป ระกอบการที่ มี ทั กษะและมี ค วามสามารถในการแข ง ขั นที่ มี อั ตลั กษณ ชั ด เจน มี น วั ตกรรม
ในการสรางโมเดลธุรกิจ สินคาและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการ ในสิ นคา Geopark สูการเปนจังหวัด
ที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สังคมนาอยูสันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เขม แข็ง ความเหลื่อมล้ํา
ลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และทองถิ่นสามารถพัฒนาสูการพึ่งตนเอง สามารถจัดการตนเอง
ไดมากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดั บชุมชนมีความเข มแข็ง ชุม ชนมีความสมั ครสมานสามั คคี ภาครัฐมี ระบบบริหาร
จัดการที่ มีธรรมาภิบาล ทันสมั ย บุ คลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด ประชาชนเปน ศูน ยก ลาง ตอบสนอง
ความตอ งการและใหบ ริก ารอยา งอยา งสะดวก รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานภาครัฐของจังหวัด มีก ารบริห ารงาน
แบบบูรณาการ โดยยึด ยุท ธศาสตรช าติเปน เปา หมายการเชื่ อมโยงการพั ฒนาในทุกระดับทุกประเด็ น ทุกภารกิ จ
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และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการของรัฐดานสุขภาพ และการศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน แรงงานไดรับ
การพัฒ นาทักษะฝมือ ประชาชนกลุม เปราะบางทั้ งคนจน ผู สูงอายุ ผู พิการ ผูด อยโอกาสเข าถึ งสวัสดิการรั ฐ ไดรับ
การเสริ ม สร างโอกาส มี งาน อาชี พ แลรายได ที่ มั่ น คง สั ง คมสั น ติ สุ ข คนสตู ลมี สุ ข ภาวะที่ ดี เรี ย นรู ตอบสนองต อ
การเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบรอยภายใตการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสรางภูมิคุมกันในการปองกัน
และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด มี ก ารอนุ รั ก ษ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และอยู ในสิ่ งแวดล อ มที่ ดี มี สัน ติ สุ ข บนฐานของ
ความหลากหลาย
๕) ประตูสูอาเซียน หมายถึง การสรางโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ผานการทองเที่ ยว การคา และสั งคมพหุ วัฒนธรรม เปนการเปดเสนทางการเชื่อมโยงสตู ลกับการพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานและโลจิสติกสของประเทศไทยไปสูอาเซียนทางตอนใต ของประเทศมาเลเซียเชื่ อมตอไปยังประเทศสิงคโปร
และอิ น โดนี เซีย ได รวมถึ ง การเตรี ย มความพร อมสตู ล เป น ช อ งทางที่ สํ าคั ญ ของไทยสู กลุ ม ประเทศเขตเศรษฐกิ จ
สามฝาย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยง
ไปสู พ ม าและจีนต อไปได การสรางโอกาสในการสรางความสั ม พั น ธ ด านต าง ๆ กั บประเทศในอาเซี ยน โดยเฉพาะ
การสรางมู ลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจให กับจังหวั ดสตูลและประเทศไทยไดอยางมี นัยยะสํ าคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนา
ดังกลาวเขากับสังคมมุสลิม ในการเปนเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์
2 จุดยืนทางยุทธศาสตร
๑. พัฒนาเศรษฐกิ จภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร
และสงเสริมการสรางรายไดจากแหลงทองเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานดานการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการดาน
ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุงเนนการมีสวนรวมกับการ
ทองเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ไดอยางสมดุล และยั่งยืน
๓. สรางสังคมแหงการเรียนรู และคงไวซ่งึ วิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยูรวมกัน
ไดอยางสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตัวชี้วดั ความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเปนเมืองอุทยานธรณีโลกและแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนําที่ไดมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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เปาหมาย

เศรษฐกิจ
จังหวัดมีการ
ขยายตัว
เศรษฐกิจ
ชุมชนเติบโต
สตูลเปนเมือง
อุทยานธรณี
โลกและแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศชั้นนําที่
ไดมาตรฐาน
สากล
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
สันติสุข
และเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ผลงานที่ผานมา
ตามเปาหมาย
(Baseline)
การพัฒนา

คาเปาหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

๒

๒.๕

๓.๐

๓.๕

๔.๐

๓.๐

(24,310
ลบ.)

(๒๔,917
ลบ.)

(25,665
ลบ.)

(26,563
ลบ.)

(27,626
ลบ.)

(25,816
ลบ.)

ป 58
๒. ระดับคะแนน
= ๘.3๓ คะแนน
ความสุขเฉลี่ย
ป ๕๙
ของคนใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น = ๘.๒๓ คะแนน
ป ๖๐
จากปที่ผานมา
(คะแนนเต็ม ๑๐) = ๘.๑๖ คะแนน

๐.05
(๘.๒0)

๐.05
(๘.25)

๐.05
(๘.30)

๐.05
(๘.35)

๐.05
(๘.40)

๐.05
(๘.30)

๓. ปริมาณขยะ
ป ๕๘
ตกคางสะสม
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ลดลง
ป ๕๙
(ในสถานที่กําจัด = ๑๘,๔๔๙ ตัน
ขยะที่ไมถูกตอง
ป ๖๐
ตามหลัก
= ๑๙,๑๕๖ ตัน
วิชาการ)
ป 61
= 22,255 ตัน
เฉลี่ย ๓ ป
= ๑9,953 ตัน

๑9,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

๗,4๐๐

๑. รอยละที่
เพิ่มขึ้นตอปของ
มูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)

ป ๕8
= ๒๒,๔84 ลบ.
ป ๕9
= ๒3,077 ลบ.
ป 60
= ๒๓,833 ลบ.
รอยละที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ๓ ป
ณ ราคาคงที่
= รอยละ 2.1

ป ๖1
= ๘.21 คะแนน
ป ๖2
= ๘.13 คะแนน
เฉลี่ย 5 ป
= 8.21 คะแนน
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4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๑) การเสริมสรางเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การทองเที่ยว การเกษตร
และการคาสูอาเซียนที่เติบโตอยางตอเนื่อง
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม อยางสมดุล และยั่งยืน
๓) การเสริม สร า งความมั่ นคง สั งคมสั นติ สุข และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต บนฐานปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5. ประเด็นการพัฒนา เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา คาเปาหมาย
แนวทางการพัฒนา แตละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสรางเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การทองเที่ยว
การเกษตร และการคาสูอาเซียนที่เติบโตอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

๑. สรางมูลคาจาก
การทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีคณ
ุ ภาพ
ใหเติบโตเปนเมือง
นาอยู นาเที่ยว
สรางรายไดใหกับ
ชุมชนและจังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑.จํานวนแหลง
ทองเที่ยว เชิงนิเวศ
รวมทั้งแหลงทองเที่ยว
ทางธรณีวิทยา และ
สถานประกอบการ
ไดรับพัฒนาสู
มาตรฐานการ
ทองเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น

๒. รอยละรายได
จากการทองเที่ยว
ที่เพิ่ม ขึ้นจากปที่
ผานมา

คาเปาหมาย
(Target)

ผลงานที่ผานมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ป ๖๐
2 แหลง
ป ๖1

๓
แหลง

๓
แหลง

๓
แหลง

๓
แหลง

๓
แหลง

๓
แหลง

ป ๕๙ มีรายได
๗
= ๗,๕๖๐ ลบ. (๘,๕๙๒
ลบ.)
ป ๖๐ มีรายได
= ๘,๐๓๐ ลบ.
ป 61 มีรายได
= 9,101 ลบ.
รอยละรายได
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ป
= รอยละ 9.03

๗.๕

๘

(๙,๒๓๖
ลบ.)

(๙,๙๗๔
ลบ.)

3 แหลง

ป 62
3 แหลง
๙
๘
(๑๐,๘๒๑ (๑๑,๗๙๔ (๑๐,๐๘๓
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)

๘.๕
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

๒. สินคาที่สําคัญ
ของจังหวัดไดรับ
การพัฒนาการ
ผลิตที่มีคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม

คาเปาหมาย
(Target)

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ผลงานที่ผานมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

๓. รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สําคัญ
(หมายเหตุ: สินคา
สําคัญ ปาลม, ยาง,
ผลผลิตดานการ
ประมงพาณิชย)

ป 58
= 7,082 ลบ.
ป 59
= 8,480 ลบ.
ป 60
= 6,332 ลบ.
เฉลี่ย 3 ป
= - 0.06

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

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

(หมายเหตุ
ปริมาณสินคาสัตว
น้ําลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากการ
บังคับใชกฎหมาย
IUU)

๔. รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลคาการ
จําหนายสินคา
OTOP

5. รอยละของ
ผลผลิต (แปลงใหญ
ปาลมน้ํามัน
ป 2559) ที่เพิ่มขึ้น
(ผลการดําเนินการ
ตามแนวทางสงเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ)
ป 2558 =
ปฐาน 2,420 ก.ก./ไร

๓. ปริมาณการ
๖. รอยละที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นของการคา จากปที่ผานมา
ชายแดน
ของมูลคาการคา
ชายแดน

ป 58 = 660 ลบ.
ป 59 = 742 ลบ.
ป ๖๐ = ๘๗๔ ลบ.
ป 61 =1,062 ลบ.
ป 62 =1,219 ลบ.

รอยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย
4 ป = 16.5
ป 58
= 2,420 กก./ไร
ป ๕๙
= ๒,๔93 กก./ไร
ป ๖๐
= ๒,589 กก./ไร
ป 61
= ๒,961 กก./ไร
รอยละเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 3 ป
= 7.07
ป 59 =
500.17 ลบ.
ป ๖๐
= 618.05 ลบ.
ป 61

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

(๙๖๑
ลบ.)

(๑,๐๕๗
ลบ.)

(๑,๑๖๓
ลบ.)

(๑,๒๗๙
ลบ.)

(๑,๔๐๖
ลบ.)

(๑,๑๗๓
ลบ.)

๑๓

๑๕

๑๗

๑๙

๒๑

๑๗

(2,735
กก./ไร)

(2,783
กก./ไร)

(2,831
กก./ไร)

(2,879
กก./ไร)

(2,928
กก./ไร)

(2,831
กก./ไร)

๒๐.๐

๒๑.๕

๒๓.๐

๒๔.๕

๒๖.๐

๒๓

(๓๙๒
ลบ.)

(๔๗๖
ลบ.)

(๕๘๕
ลบ.)

(๗๒๘
ลบ.)

(๙๑๗
ลบ.)

(๖๑๙
ลบ.)
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

คาเปาหมาย
(Target)

ผลงานที่ผานมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

= 985.43 ลบ.
รอยละเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น ๓ ป
= รอยละ 48.32

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๑๒ แนวทาง ตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังตอไปนี้
๑. เพิ่ ม ศั ก ยภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศและอุ ท ยานธรณี สตู ล ให ได ม าตรฐาน เป น มิ ต รต อ สิ่ งแวดล อ ม
สอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเปนอยูของชุมชน
๒. พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนท อ งเที่ ย ว ตามอั ต ลั ก ษณ วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา จนมี ขี ด ความสามารถ
ในการแขงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และตอเนื่อง โดยใชเทคโนโลยี
นวัตกรรมดานการทองเที่ยวสูตลาดการทองเที่ยว
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ใหเติบโตเปนเมืองนาอยู นาเที่ยว เมืองตองหามพลาด
๕. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ รองรับเสนทางทองเที่ยว ใหสอดคลองเชื่อมโยง
กับระบบโลจิสติกสดานการทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและตางประเทศ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสรางคุณคา
เพื่อการแขงขัน
๗. สรางความมั่นคงทางอาหาร ดวยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. สนับสนุนสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต และสังคมมุ สลิ ม
นานาชาติ
๙ สรางสรรคผลิตภัณฑทางการเกษตรของจังหวัดใหเปนแบรนดที่มีคุณคาและมูลคาสูง
๑๐. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองได และเชื่อมโยงเครือขาย
ใหสามารถแขงขันได
๑๑. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP ใหเติบโตสูการสรางเปนตราสิ นคา (Branding) ใหเปนที่รูจัก
แพรหลาย จนมีขีดความสามารถในการแขงขัน
๑๒. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การคา การทองเที่ยว ใหมีความทันสมัย
ไดมาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม อยางสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค/
เปาหมาย

๑. สตูลเมือง
ธรรมชาติบริสุทธิ์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ
อยางสมดุลและ
ยั่งยืนสนับสนุน
การสรางเสริม
เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

๒. ชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ป ๕๘
=๑๕๑ ไร
ป ๕๙
=๑๐๖ ไร
ป ๖๐
=๑๙๐ ไร
ป 61
= 92
เฉลี่ย 4 ป
=๑34.75 ไร
ป ๖๐
= ๑๒๐ แหลง
รอยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย
๒ ป
= รอยละ ๕.0

๑๒๐

๑๒๕

๑๓๐

๑๓๕

๑๔๐

๑๒๙

๕

๖

๗

๘

๙

๗

(๑57
แหลง)

(๑63แหลง)

(๑71
แหลง)

(๑79
แหลง)

(๑87แหลง)

(๑71
แหลง)

ป 59
= 1๒ ชุมชน
ป 60
=20 ชุมชน
ป 61
=24 ชุมชน
ป 62
=29 ชุมชน
เฉลี่ย 4 ป
= 21.25
๔. จํานวน
ป ๕๘=๓๘แหง
หมูบาน/ชุมชนที่ ป ๕๙=๔๐ แหง
มีสวนรวมในการ ป ๖๐=๔๒
ดูแลรักษา
แหง
ทรัพยากรธรรม เฉลี่ย ๓ ป

(๒4
แหลง)

(๒6
แหลง)

(๒8
แหลง)

(๓0
แหลง)

(๓2
แหลง)

(๒๘
แหลง)

๖๑

๖๘

๗๕

๘๒

๘๙

๗๕

๑. จํานวนพื้นที่
ปาที่ไดรับการ
ปลูกเพิ่มตอป
(ไร)

๒.รอยละการ
เพิ่มขึ้นของแหลง
น้ําขนาดเล็กเพื่อ
การ
อุปโภค, บริโภค
และพื้นที่
เกษตรกรรม
๓. รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จํานวนชุมชนที่มี
สวนรวมตอการ
ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ อุทยาน
ธรณีโลกสตูล
และพื้นที่ตอเนื่อง
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ดวยตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ชาติและ
สิ่งแวดลอม
๓. สตูลเมือง
๕. รอยละ
สะอาด
ปริมาณขยะมูล
มีระบบการจัดการ ฝอยชุมชนไดรับ
ขยะ
การกําจัดอยาง
ที่ไดมาตรฐาน
ถูกตองตามหลัก
ทุกภาคสวนมีสวน วิชาการ
รวมในการจัดการ ทั้งหมด
อยางเปนระบบ
180,000ตัน)
ประชาชน
ตระหนักและมี
ระเบียบวินัยใน
การจัดการขยะทุก
กระบวนการ
๔. มีระบบการ
6. รอยละการ
บริหารจัดการ
ลดลงของการ
ความเสี่ยงของ
ชดเชยคาความ
ปญหาภัยพิบัติ
เสียหายจากภัย
ระดับจังหวัดที่มี พิบัติ โดยคิดจาก
ประสิทธิภาพ
ปที่ผานมา
สามารถลดปญหา
การเกิดภัยได
อยางตอเนื่อง
7. รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เครือขายดาน
สาธารณภัย
จากทั้งหมด ๒
80 หมูบาน

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

60

65

70

75

80

70

(32,705
ตัน)

(34,255
ตัน)

(35,805
ตัน)

(๓7,355
ตัน)

(38,905
ตัน)

(35,805
ตัน)

2.50
(5.59
ลบ)

3.00
(5.77
ลบ.

3.50
(5.57
ลบ.

4.00
(5.35
ลบ.

4.50
(5.10
ลบ.

3.50
(5.54
ลบ.

7
(19
หมูบาน)

7.5
(20
หมูบาน)

8
(22
หมูบาน)

8.5
(23
หมูบาน)

9
(25
หมูบาน)

8.0
(22

=๔๐ แหง
ป ๖๐
= รอยละ 55
(31,155 ตัน)
ป ๖1
= รอยละ
63.02
(32,238.83
ตัน)

ป 58
= 6.33 ลบ.
ป 59
= 7.59 ลบ.
ป 60
= 6.11 ลบ.
รอยละการ
เฉลี่ย 3 ป
= 2.125
ป 58
= 18 หมูบาน
ป 59
= 17 หมูบาน
ป 60
= 18 หมูบาน
รอยละการ
เฉลี่ย 3 ป
= 6.33

หมูบาน)
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แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 7 แนวทาง ตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังตอไปนี้
๑. สร า งความรู ความตระหนั ก จิ ต สํ า นึ ก และการมี ส วนร ว มในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และอุทยานธรณีโลกสตูลแกประชาชน ชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน
๒. สรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ดวยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน และสรางความมั่นคงทางน้ํารองรับการเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลก
๓. สรางระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบการจัดการปญหาทางสิ่งแวดลอมจากผลกระทบของโลกรอนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. เสริมสรางและพัฒนาชุมชนใหเปนเมืองนาอยู สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
๖. สรางคุณคาจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมสูแหลงพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดมสมบูรณ
ของระบบนิเวศ ปาเขา นิเวศลําน้ํ า นิ เวศปาชายเลน และนิเวศทางทะเล เพื่อความมั่ นคงทางอาหาร และการสราง
คุณคารองรับการทองเที่ยว
7. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อรองรับการทองเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสรางความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค/
เปาหมาย

๑. สตูลเปนเมืองสุข
ภาวะและเมือง
นิเวศสุขภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพดี

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

๑. รอยละของ
จํานวน
โรงพยาบาล
ที่ผานการ
รับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(HA)
๒. รอยละที่
ลดลงของอัตรา
ผูปวย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูง

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา
(Baseline)

ป 59 (๖ แหง)
ป ๖๐ (๖ แหง)
ป 61 (๖ แหง)
จากทั้งหมด ๗
แหง
รอยละเฉลีย่ ๓ ป
= ๘๕

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

85

85

85

100

๑๐๐

๙2
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

รายใหม (อัตรา
ตอแสน
ประชากร)
- เบาหวาน

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา
(Baseline)

ป ๖1 รอยละ
+ 52.0๑

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

๕
๕
๕
๕
๕
๕
(๔๔.๙๑) (๓๙.๙๑) (๓๔.๙๑) (๒๙.๙๑) (๒๔.๙๑) (๒๘.๙๑)
๕
๕
๕
๕
๕
๕
(๘๕.๐๐) (๘๐.๐๐) (๗๕.๐๐) (๗๐.๐๐) (๖๕.๐) (๖๙.๐๐)

- ความดันโลหิต + 86.64
สูง
๒. ระบบบริการ
๓. รอยละของผู
ป 59
๒2
๒3
๒4
๒5
ของรัฐมีคุณภาพ
เขาสูความ
= รอยละ
เขาถึงประชาชน
คุมครองภายใต
19.93
และประชาชน
กฎหมาย
ป ๖๐
ไดรับสวัสดิการของ ประกันสังคม
= รอยละ
รัฐอยางทั่วถึง
ตอกําลังแรงงาน
21.02
เปนธรรม
ทั้งหมด
ป 61
และมีประสิทธิภาพ
= รอยละ
23.41
รอยละเฉลี่ย ๓ ป
= 21.45
ป 56
ลดลง ลดลงรอย ลดลง
ลดลง
๓. ความเหลื่อมล้ํา ๔. คา
=0.275
รอยละ
ละ
รอยละ
รอยละ
ทางรายไดลดลง สัมประสิทธิ์
ป
58
1
2
3
4
ความมั่นคงทาง
ความไมเสมอ
0.295
(๐.293) (๐.290) (๐.๒๘7) (๐.๒84)
อาชีพของ
ภาคดานรายได
ป ๖๐
ประชาชนเพิ่มขึ้น
= ๐.296
เฉลี่ยปละ 0.28
๕. รอยละของ ป 57 รอยละ
79.48
ผูดอยโอกาส
ป 58 รอยละ
ทางสังคมที่
ไดรับการดูแล 82.59
ชวยเหลือ ฟนฟู ป 59 รอยละ
อยางตอเนื่อง 85.79
ป 60 รอยละ
เพื่อคุณภาพ
87.58
ชีวิตที่ดีขึ้น
รอยละเฉลี่ย ๔ ป
= ๘๓.๘๖

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๒6

๒4

ลดลง
รอยละ
5
(๐.๒81)

ลดลง
รอยละ
3
(๐.๒๘7)

๙๔

๙๒
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

๔. สังคมสตูลมี
ความพรอมของ
การเปนสังคม
ผูสูงอายุ และเปน
สังคมแหงการ
เรียนรูเขมแข็ง
อยางยั่งยืน ยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๖. รอยละของ
ชุมชน/หมูบาน
เปาหมายที่ผาน
เกณฑชุมชน/
หมูบาน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(280 หมูบาน)

ป 58
= 15 หมูบาน
ป 59
= 7 หมูบาน
ป 60
= 7 หมูบาน
ป ๖1
= ๗ หมูบาน
ป 62
= 56 หมูบาน
รอยละเฉลี่ย ๔ ป
= รอยละ ๑๐๐

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

๗. รอยละของ
หนวยงานภาครัฐ
ในจังหวัดสตูล ที่
มีการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

ป 60
รอยละ 75
ป 61
รอยละ 100
เฉลี่ย 2 ป
= รอยละ 87.5

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๐

3
(๔๓.54,
๓๔.๗8)

3
(๔4.๘4,
๓๕.๘2)

3
(๔6.18,
๓6.89)

3
(๔3.57,
๓๔.81)

ป 60
๘. รอยละของ
ป.๖
คาเฉลี่ยคะแนน
O-NET ทุกวิชา = 37.27 คะแนน
ม.๓
ของนักเรียนชั้น
= 29.53 คะแนน
ป.๖/ม. ๓
ป ๖1
เพิ่มขึ้น
ป.๖
= 41.05 คะแนน

ม.๓
= 32.79 คะแนน

รอยละการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ป
ป.๖ = 3.78
ม.๓ = 3.26

3
3
(41.05, (๔2.2๘,
32.79) ๓3.77)
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

๕. ปญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและภัย
คุกคามลดลงอยาง
ตอเนื่อง สังคมพหุ
วัฒนธรรม
อยูรวมกันอยาง
สันติสุข

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา
(Baseline)

ป 58
9. รอยละที่
ลดลงของปญหา = รอยละ 31.65
ป 59
อาชญากรรม
=รอยละ 31.48
ตอประชากร
ป 60
แสนคน
= รอยละ 31.27
รอยละเฉลี่ย
3 ป
= รอยละ 31.46
(ลดลง
รอยละ 0.5)
๑0. รอยละของ ป 59
จํานวนหมูบาน/ = รอยละ 22.81
ชุมชนปลอดยา คิดเปน 68
หมูบาน/ชุมชน
เสพติด
(หมูบานสีขาว) ป ๖๐
= รอยละ 37.24
ตอหมูบาน/
คิดเปน ๑11
ชุมชนทั้งหมด ๒
หมูบาน/ชุมชน
80 หมูบาน
ป ๖1
20 ชุมชน
= รอยละ 53.84
รวม 300)
คิดเปน 161
หมูบาน/ชุมชน
เฉลี่ย 3 ป
= รอยละ 37.96
คิดเปน 114
หมูบาน/ชุมชน

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

31.46

30.96

30.46

29.96

29.46

เฉลี่ย
5 ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5
30.46

53
(159
หมูบาน/
ชุมชน)

55
(๑65
หมูบาน/
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมูบาน/
ชุมชน)

๕9
(๑77
หมูบาน/
ชุมชน)

61
(๑83
หมูบาน
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมูบาน/
ชุมชน)
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วัตถุประสงค/
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตาม
เปาหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑1. รอยละการ
จัดการรายกรณี
สําเร็จ (Case
Management )
ดานความรุนแรง
ในครอบครัว

คาเปาหมาย
(Target)
ผลงานที่ผานมา
(Baseline)

ป 58
15 ราย
รอยละ 100
ป 59
18 ราย
รอยละ 100
ป 60
29 ราย
รอยละ 100

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ป
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 11 แนวทาง ตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังตอไปนี้
๑. สงเสริมความอบอุนและความสัมพันธที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
๒. พัฒนาบริการทางการแพทย ภูมิปญญาแพทยแผนไทย และสมุนไพร สงเสริมและสรางความตระหนักรูแก
ประชาชนใหเห็นความสําคัญของภาวะสุขภาพที่ดี
๓. สงเสริมและสนับสนุ นภาคีเครือขายทางดานสังคม จิตอาสาและองคกรสาธารณประโยชนใหเขมแข็งและ
เปนหุนสวนในการพัฒนาสังคม
๔. สงเสริมการมีงานทํา สรางอาชีพที่มั่นคง ยกระดั บทั กษะฝมือแรงงาน รองรับการแข งขัน และการเขาถึง
สวัสดิการสังคม
๕. พัฒ นาและยกระดั บคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ประเภท ทุ กระดั บ สู การเรีย นรูของประชาชนให เท า ทั นการ
เปลี่ยนแปลง เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
๖. สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบรอยในหมูบาน/ชุมชน ใหมีความเขมแข็งดวยตนเอง
๗. เสริมสรางความรูความเขาใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสถาบัน
สนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๘. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสูภาครัฐ ๔.๐
๙. คุ ม ครองสิ ท ธิแ ละส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ และสุ ข ภาวะของผู สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู ด อ ยโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๑๐. ยกระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ สงเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมใหเกิดคุณคาและมูลคา
11. พัฒนาพื้นที่เมืองใหเปน Smart City
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4. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 171,615,500 บาท ดังนี้
- งบดําเนินงาน จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 11,941,000 บาท
- งบลงทุน
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 159,674,500 บาท
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวพหุวัฒนธรรมดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมการจัดงานแขงขันวาวประเพณีและแสดงวาวนานาชาติ
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล(Satun
UNESCO Global Geopark)
กิจกรรมชําระคาธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือขายอุทยานธรณีโลก
ประจําป พ.ศ.2563 ใหแก GGN
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

2

3

4
5

6

7

(1) กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(2) กิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE
โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โครงการพัฒนาอํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาเพื่อยกระดับยุทธศาสตรการทองเที่ยว
(1) กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมไฟฟาแสงสวาง สาย สต.3003 แยก
ทางหลวงหมายเลข416-บานลาหงา อําเภอละงู จังหวัดสตูล
(2) กิ จ กรรมติ ด ตั้ งไฟฟ าแสงสวา ง สาย สต.3014 แยกทางหลวง
หมายเลข 416-ถ้ําเจ็ดคต ตําบลละงู นิคมพัฒนา และปาลมพัฒนา
อําเภอละงู ควนกาหลง และมะนัง จังหวัดสตูล
โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกแหงแรกของประเทศไทย
(Satun UNESCO Global Geopark)
(1) กิจกรรมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แยกทล.4051-บานหาดทรายยาว
ปริมาณ 1 แหง
(2) กิจกรรมติดตั้งไฟฟาแสงวาง แยกทล.416-บานตันหยงละไน
อําเภอทุงหวา,ละงู จังหวัดสตูล ปริมาณ 1 แหง
โครงการปรับปรุงเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
กิ จ กรรมปรับ ปรุงทางเท าทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุ ม
0103 ตอนยานซื่อ-ตํามะลัง ระหวาง กม.86+700-กม.89+115
ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานรับผิดชอบ

1,755,500 สํ านั ก งานการท อ งเที่ ย วและ
กีฬาจังหวัดสตูล
1,755,500
54,500 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
54,500
1,577,190 ศอ.ปส.จว.สต.
408,900
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1,168,290 สตูล
385,700 สํานักงานจังหวัดสตูล
385,700
41,140,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
16,500,000
24,640,000
32,905,000 แขวงทางหลวงชนบทสตูล
18,984,000
13,921,000
6,687,000 แขวงทางหลวงสตูล
6,687,000
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ที่
8

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อยกระดับการทองเทีย่ วธรณีโลก
กิจกรรมติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว(5 แหง)

9

โครงการยกระดับและสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(Unesco Global Geopark)
(1) กิจกรรมติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดีย่ ว ทางหลวงหมายเลข
404 ตอนบานนา-ละงู
(2) กิจกรรมตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข
4137 ตอนทุงตําเสา-สวนเทศ
10 โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดินศึกษาสะพานขาม
กาลเวลา
(1) กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขนาด
กวาง 1.40 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร(ระยะที่ 1) พรอมปายสื่อ
ความหมาย บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา หมูที่ 4 ตําบล
ปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล
(2) กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร(ระยะที่ 2) บริเวณ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา หมูที่ 4 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวทางธรณีวิทยา

งบประมาณ (บาท)
หนวยงานรับผิดชอบ
22,475,000 แขวงทางหลวงสตูล
22,475,000
40,130,000 แขวงทางหลวงสตูล
19,340,000
20,790,000
7,339,500 อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตรา
6,092,500

1,247,000

7,188,000 อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
เภตรา

(1) กิจกรรมกอสรางซุมประตูขามกาลเวลา ขนาดกวาง 0.70 เมตร
ยาว 2.60 เมตร สูง 2.70 เมตร และสิ่งกอสรางประกอบ จํานวน 1
แหง(บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล)

5,700,000

(2) กิจกรรมกอสรางทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขนาดกวาง 2 เมตร
หนา 0.15 ยาว 100 เมตร (บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล)

1,488,000

12 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําบานผัง 118 หมูที่ 2 ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล

1,810,000 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสตูล

กิจกรรมขุดลอกอางเก็บน้ําบานผัง 118 หมูที่ 2 ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาดกวางเฉลี่ย 55.50 ม. ความยาวเฉลี่ย
260.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 8.20

1,810,000

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000

12 โครงการ งบประมาณรวม

171,615,500
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5. ผลการดําเนินงานรายโครงการ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการทองเที่ยวพหุวัฒนธรรมดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
2. งบประมาณ 1,755,500 บาท
3. หนวยงาน สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมการจัดงานแขงขันวาวประเพณีและแสดงวาวนานาชาติ งบประมาณ 1,755,500 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมใหเปนที่รูจักระดับประเทศ
(2) เพื่อเพิ่มจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพิ่มขึ้น
6. เปาหมาย
มีชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
7. ผลการเบิกจาย 1,755,500 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) สรางความประทับใจกับนักทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดจากการทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
(2) ประชาชน ผูมาเยือน นักทองเที่ยวไดรับขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัดสตูล
9. ปญหาอุปสรรค - ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)
2. งบประมาณ 54,500 บาท
3. หนวยงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมชําระคาธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือขายอุทยานธรณีโลก ประจําป พ.ศ. 2563 ใหแก
GGN งบประมาณ 54,500 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่ อ ให มีเงินทุ นสํ า รองในการชํ าระคาธรรมเนี ย มสมาชิก รายป ให กั บ สมาคมเครือ ขา ยอุท ยาน
ธรณีโลก (GGN Association)
(2) เพื่ อ รั ก ษาสถานภาพของอุ ท ยานธรณี ส ตู ล ในการเป น อุ ท ยานธรณี ร ะดั บ โลกของยู เนสโก
และการเปนสมาชิกสมาคมเครือขายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกใหมีความยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
(3) เพื่ อประชาสัมพั นธอุทยานธรณี โลกสตูลภายในประเทศและนานาชาติ เพื่ อเชื่อมโยงการทองเที่ ยว
ระดับโลก
6. เปาหมาย
ประโยชนของการเปนสมาชิก สมาคมเครือขายอุทยานธรณี โลกของยูเนสโก เปนการสงเสริมใหเกิด
การอนุรักษผานการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของการอนุรักษและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ทําใหประเทศไทยเปนที่รูรักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานคุณคาของแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาไดรับการปกปองคุมครองอยาง
ยั่ ง ยื น เกิ ด เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรณี วิ ท ยาอย า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้
ยังเปนแหลงศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศอีกดวย
7. ผลการเบิกจาย 54,500 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น และในภาพรวมของจังหวัดสตูลดีขึ้น
(2) ทรัพ ยากรธรรมชาติที่ มีคุ ณค าได รับการปกปอ งคุมครองอย างยั่งยืน เกิดเครือขายความรวมมื อ
ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยาอยางยั่งยืน
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. งบประมาณ 1,577,190 บาท
3. หนวยงาน ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
หนวยดําเนินการรวม ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบประมาณ 408,900 บาท
กิจกรรมที่ 2 ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE งบประมาณ
1,168,290 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล
(2) เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและเขามามีสว นรวมแกไขปญหา
(3) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
6. เปาหมาย
(1) ครอบครัว กลุมเสี่ยงในหมูบาน/ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น
(2) ปญหายาเสพติดในพื้นที่หมูบาน/ชุมชนลดลง
(3) ประชาชนมีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดเพิ่มขึ้น
(4) เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความเสี่ยงในดานยาเสพติดลดลง
(5) เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เปนแกนนํา “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” เพิ่มขึ้น
(6) เยาวชนสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรมมากขึ้น
7. ผลการเบิกจาย 1,577,190 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) ประชาชนเขาใจและใหความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติดไดถึงระดับพื้นที่หมูบาน
(2) เพิ่มชองทางการแจงเบาะแสดานยาเสพติดใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
(3) สามารถนําผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการทางกฎหมายได
(4) ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(5) แกนนํา เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน
มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการใหคําปรึกษาสมาชิกที่มีปญหาแบบเพื่อนชวยเพื่อนได
(6) เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและมีทักษะในการ
ปฏิเสธเพื่อใหตัวเองพนภัยจากสิ่งเสพติดได
(7) สรางกระแสใหเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด”
(8) ชมรม TO BE NUMBER ONE มีการพัฒนาและขยายเครือขายเพิ่มขึ้น
(9) เยาวชนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ Executive Function
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-29. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. งบประมาณ 385,700 บาท
3. หนวยงาน สํานักงานจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย งบประมาณ 385,700 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อแสดงความยกยองและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
(2) เพื่อดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
(3) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
6. เปาหมาย
(1) จังหวัดสตูลมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(2) ขาราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลรวมใจเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
7. ผลการเบิกจาย 385,700 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันหลักสําคัญของชาติ ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจที่นําพาประเทศ
สูความมั่นคงเจริญกาวหนา
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
1. พิธีบําเพ็ญ กุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่อ งในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
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-22. พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัววันพุธที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ คายสมันตรัฐบุรินทร อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

3. พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ”
วันที่ 6 เมษายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาอํานวยความปลอดภัยและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาเพื่อยกระดับยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยว
2. งบประมาณ 41,140,000 บาท
3. หนวยงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาแสงสวาง สาย สต.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บานลาหงา
อําเภอละงู จังหวัดสตูล งบประมาณ 16,500,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 2 ติ ด ตั้ งไฟฟ า แสงสวา ง สาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - ถ้ํ า เจ็ ด คต
ตํ า บลละงู นิ ค มพั ฒ นา และปาล ม พั ฒ นา อํ า เภอละงู ควนกาหลง และมะนั ง จั ง หวัด สตู ล งบประมาณ
24,640,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) ลดอุบัติเหตุและอํานวยความปลอดภัยแกผูใชเสนทางและนักทองเที่ยว
(2) ผูใชเสนทางไดรับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
(3) สงเสริมการทองเที่ยวและรายไดแกจังหวัดสตูล
6. เปาหมาย
การติดตั้งไฟฟาแสงสวางตลอดเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
7. ผลการเบิกจาย 2,948,380 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) นักทองเที่ยวมีความสะดวกปลอดภัย และเชื่อมั่นในการทองเที่ยวจังหวัดสตูล
(2) ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง รวมทั้งนักทองเที่ยวไดรับความปลอดภัยในการใชเสนทาง
9. ปญหาอุปสรรค - ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ

-2-
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1. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกแหงแรกของประเทศไทย (Satun UNESCO Global Geopark)
2. งบประมาณ 32,905,000 บาท
3. หนวยงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แยกทล.4051-บานหาดทรายยาว ปริมาณงาน 1 แหง
งบประมาณ 18,984,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แยกทล.416-บานตนหยงละไน อําเภอทุงหวา,ละงู จังหวัดสตูล
ปริมาณงาน 1 แหง งบประมาณ 13,921,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) ลดอุบัติเหตุและอํานวยความปลอดภัยแกผูใชเสนทางและนักทองเที่ยว
(2) ผูใชเสนทางไดรับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
(3) สงเสริมการทองเที่ยวและรายไดแกจังหวัดสตูล
6. เปาหมาย
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตลอดเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
7. ผลการเบิกจาย 13,220,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) นักทองเที่ยวมีความสะดวกปลอดภัย และเชื่อมั่นในการทองเที่ยวจังหวัดสตูล
(2) ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง รวมทั้งนักทองเที่ยวไดรับความปลอดภัยในการใชเสนทาง
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ

42

-2-

43

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
2. งบประมาณ 6,687,000 บาท
3. หนวยงาน แขวงทางหลวงสตูล
4. กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจ กรรมปรับ ปรุ งทางเท า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุ ม 0103 ตอนยา นซื่ อ - ตํ ามะลั ง
ระหวาง กม. 86+700 - กม. 89+115 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล งบประมาณ 6,687,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน และสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
(2) เพื่อใหประชาชนทั่วไป และนักทองเที่ยว ไดใชประโยชนพื้นที่ทางเทาดวยความสะดวกปลอดภัย
6. เปาหมาย
ปรับปรุงทางเทาทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนยานซื่อ - ตํามะลัง ระหวาง กม.
86+700 - กม. 89+115 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
7. ผลการเบิกจาย 8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกปลอดภัยในการใชทาง และสรางความเชื่อมั่น
ใหแกนักทองเที่ยว
9. ปญหาอุปสรรค
10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวธรณีโลก
2. งบประมาณ 22,475,000 บาท
3. หนวยงาน แขวงทางหลวงสตูล
4. กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว (5 แหง) งบประมาณ 22,475,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน และสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
(2) เพื่อใหประชาชนทั่วไป และนักทองเที่ยว ไดใชประโยชนพื้นที่ทางเทาดวยความสะดวกปลอดภัย
6. เปาหมาย
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว (5 แหง) ดังนี้
(1) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บานนา – ละงู
(2) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ยานซื่อ – ตํามะลัง
(3) ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาลาน – เจะบิลัง
(4) ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุงตําเสา – สวนเทศ
(5) ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ – วังประจัน
7. ผลการเบิกจาย 22,454,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกปลอดภัยในการใชทาง และสรางความเชื่อมั่น
ใหแกนักทองเที่ยว
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ยกระดับและสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Unesco Global Geopark)
2. งบประมาณ 40,130,000 บาท
3. หนวยงาน แขวงทางหลวงสตูล
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนบานนา-ละงู
งบประมาณ 19,340,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนทุงตําเสา-สวนเทศ
งบประมาณ 20,790,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน และสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
(2) เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
(3) เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดสตูล
6. เปาหมาย
(1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนบานนา-ละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
จํานวน 1 แหง
(2) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนทุงตําเสา-สวนเทศ อําเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล จํานวน 1 แหง
7. ผลการเบิกจาย 40,021,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง รวมทั้งนักทองเที่ยวไดรับความปลอดภัยในการใชเสนทาง
และสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ

47

-2-

48

-3-

49

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานขามกาลเวลา
2. งบประมาณ 7,339,500 บาท
3. หนวยงาน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขนาดกวาง 1.40 เมตร ระยะทาง 400
เมตร (ระยะที่ 1) พรอมปายสื่อความหมาย (บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล)
งบประมาณ 6,092,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซอมแซมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขนาดกวาง 2.00 เมตร ระยะทาง
250 เมตร (ระยะที่ 2) (บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล) งบประมาณ
1,247,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อมุงอํานวยประโยชนในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก
(2) เพื่อมุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานการบริการการทองเที่ยว
(3) เพื่อมุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวของอุทยานธรณีสตูล
6. เปาหมาย
(1) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น
(2) แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
(3) จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
7. ผลการเบิกจาย 1,247,000 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราไดมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ไดมาตรฐานและ
มีความปลอดภัย ซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถยกระดับ
การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
(2) รายไดของประชาชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวทางธรณีวิทยา
2. งบประมาณ 7,188,000 บาท
3. หนวยงาน อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
4. กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กอสรางซุมประตูขามกาลเวลา ขนาดกวาง 0.70 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.70
เมตร และสิ่งกอสรางประกอบ จํานวน 1 แหง (บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล) งบประมาณ
5,700,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กอสรางทางเดินศึกษาธรรมชาติ ขนาด กวาง 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
(บริเวณอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล) งบประมาณ 1,488,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อมุงอํานวยประโยชนในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก
(2) เพื่อมุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานการบริการการทองเที่ยว
(3) เพื่อมุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวของอุทยานธรณีสตูล
6. เปาหมาย
(1) รายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น
(2) แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
(3) จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
7. ผลการเบิกจาย 1,203,600 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
(1) อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตราไดมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ไดมาตรฐานและ
มีความปลอดภัย ซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอยางเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถยกระดับ
การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
(2) รายไดของประชาชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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1. ชื่อโครงการ ขุดลอกอางเก็บน้ําบานผัง 118 หมูที่ 2 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
2. งบประมาณ 1,810,000 บาท
3. หนวยงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
4. กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกอางเก็บน้ําบานผัง 118 หมูที่ 2 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ขนาดความกวางเฉลี่ย 55.50 ม. ความยาวเฉลี่ย 260.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 8.20 งบประมาณ
1,810,000 บาท
5. วัตถุประสงค
(1) เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําในชวงฤดูน้ําฝน
(2) ใหประชาชนไดมีน้ําสํารองและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่
(3) เพื่อมีแหลงเก็บกักน้ําสําหรับประชาชนไดใชตลอดทั้งป
(4) เปนการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย
(5) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
6. เปาหมาย
แหลงน้ําบานผัง 118 หมูที่ 2 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
7. ผลการเบิกจาย 444,250 บาท
8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีแหลงน้ําใชในการอุปโภค บริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร
9. ปญหาอุปสรรค – ไมมี 10. รูปภาพดําเนินโครงการ
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บทที่ 4 สรุปและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2563
ในป 2559-2563 พบวางบประมาณของสวนราชการในจังหวัด เปนงบ Function มากที่ สุ ด
คิ ดเปน รอยละ 83.96 รองลงมาคืองบประมาณตามแผนพั ฒ นาจังหวัด คิ ดเป นรอ ยละ 5.34 งบองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) คิดเปนรอยละ 5.24
และงบประมาณกลุมจังหวัด คิดเปนรอยละ 0.55 ทั้งนี้ในป 2563 จังหวัดสตูลไดรับจัดสรรงบประมาณของ
สวนราชการตาม Function เพิ่มขึ้นเล็กนอย (รอยละ 2.13) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบายจัดทําแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยกําหนดใหจังหวัดชี้เปาความตองการ งบประมาณ
ของสวนราชการจึงไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น สําหรับงบประมาณกลุมจังหวัด และงบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได รับงบประมาณจัด สรรเพิ่ มขึ้น ในการจัด สรรงบประมาณกลุมจั งหวั ด ป 2563 ไดรับเพิ่ ม ขึ้น เนื่ องจาก
จังหวัดสตูลมีประเด็นการพัฒนายุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน ซึ่งเดิมอยูก ลุมจังหวัดภาคใตชายแดน สําหรับงบองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่ม ขึ้นรอยละ 209.03
เนื่ อ งจากรัฐบาลให ค วามสํา คัญ กั บ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และหน วยงานส วนท อ งถิ่ น ได มี ก ารเสนอโครงการ
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ป
อยางไรก็ตามงบพัฒนาจังหวัดลดลงเนื่องจากไดมีการโอนเพื่อใชในการบริหารจัดการสถานการณ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงคหลัก และประเด็นยุทธศาสตรของ
จั ง หวั ด สตู ล ทุ ก ภาคส ว นจํ า เป น ต อ งให ค วามร ว มมื อ ในฐานะเป น หุ น ส ว นทางยุ ท ธศาสตร (Strategic
Partnership) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปสูเปาหมายตามทิศทาง
ของวิสัยทัศนจังหวัดสตูลที่ไดกําหนดรวมกัน
ตารางที่ 1 แสดงแหลงที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 - 2563 จําแนกตามแหลงงบประมาณ
หนวย:ลานบาท
แหลงที่มางบประมาณ

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

งบของสวนราชการ
(Function)
170.71
67.06 219.86 120.15
371.3
949.08
5.24
งบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
169.39 197.43 238.04 191.72 171.62
968.20
5.34
งบจังหวัด
42.9 844.72
21.89
0.54
81.23
991.28
0.55
งบกลุมจังหวัด
4,305.02 3,996.17 3,161.05 3,147.20 3,519.34 18,128.78
รวม
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดสตูล,สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสตูล,สํานักงานจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2563
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ภาพที่ 1 แผนภู มิ แสดงแหล งที่ มางบประมาณตามโครงการแผนพั ฒนาจั งหวั ดสตู ล ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2563

จากผลการพัฒนาจังหวัดสตูล ระหวาง พ.ศ. 2559 – 2563 ไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตรในดานตางๆ มีคาใชจาย
งบประมาณของโครงการในป 2559-2563 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจําป ในสวนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2563
งบประมาณ ป 2559

งบประมาณ ป 2560

งบประมาณ ป 2561

งบประมาณ ป 2562

งบประมาณ ป 2563
รวม

ยุทธศาสตร
จํานวนเงิน(ลาน
บาท)

1.การเสริมสราง
เศรษฐกิจและสราง
มูลคาเพิ่มจาก
อุทยานธรณีโลก
การทองเที่ยว
การเกษตร และ
การคาสูอาเซียนที่
เติบโตอยาง
ตอเนื่อง
2. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และ
อุทยานธรณีสตูล
แบบมีสวนรวม
อยางสมดุล และ
ยั่งยืน
3. การเสริมสราง
ความมั่นคง สังคม
สันติสุข และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
งบประมาณรวม

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน(ลาน
บาท)

22
239,726,600

1,000,000

จํานวน
โครงการ

8
142,737,335

1

805,978,200

35

512,385,035

17

7

13

439,350,800

9

454,787,900

จํานวนเงิน(ลาน
บาท)

จํานวน
โครงการ

9

749,079,935

65

1

96,962,300

16

3

198,453,165

44

13

1,044,495,40
0

125

54,500

33,662,500

31

จํานวน
โครงการ

161,430,000

31,367,100

70,278,900

จํานวนเงิน(ลาน
บาท)

13

5

7

จํานวน
โครงการ

118,698,600

47,330,800

37,481,565

จํานวนเงิน(ลาน
บาท)

13

2

12

จํานวน
โครงการ

86,487,400

17,209,900

46,899,200

จํานวนเงิน(ลาน
บาท)

10,131,000

29

171,615,500

ที่มา : สํานักงานจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ กันยายน 2563
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงขอมูลวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในแตละประเด็นยุทธศาสตรป 2559 – 2563

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่ มจากอุทยานธรณี โลก การทองเที่ยว
การเกษตร และการคาสูอาเซียนที่เติบโตอยางตอเนื่อง
การจัดสรรงบประมาณในป 2559-2563 จํานวน 749,079,935 บาท
ป 2559 ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วทางอุ ท ยานธรณี วิ ท ยา เพื่ อ ให ทั น ต อ
การ ประเมินจาก UNESCO ในป 2560 เชน ปรับปรุงภูมิทัศน ปายบอกทางเขาสถานที่ทองเที่ยว ติดตั้งไฟฟ า
แสงสว างเพื่ อ สร างความปลอดภั ย เส นทางการท องเที่ ย ว ส งเสริ มกิ จ กรรมด านการท อ งเที่ ย วในเม ือ งสตู ล
และการทองเที่ยวนานาชาติ ใหเปนที่รูจักมากขึ้น เชน กิจกรรมมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติจังหวัด
สตู ล กิ จกรรมสตู ลฟอสซิลเฟสติ เวิล และการสรางความเชื่ อมั่นให นักท องเที่ ยวโดยการจั ดตั้ งที มกู ภัยทางน้ํ า
ทั้งนี้ยังไดจัดทําโครงการตลาดและประชาสัมพันธภายใตเคมเปญ “สตูล.. จังหวัดเดียวเที่ยวไดทั้งป” เพื่อดึงดูดให
นักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งป ทุกฤดูกาล สรางรายไดทางการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อสังคมออนไลน อินเตอรเน็ ต เปนตน
ดานการเกษตร เนนการเพิ่มศักยภาพสินคาทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร
และตลาดการเกษตร เพื่อรองรับสินคาเกษตรของเกษตรกรของจังหวัด การสงเสริมการทํ าเกษตรแปลงใหญ
การปลูกพืชรวมสวนยางพารา การถายทอดความรูในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนทางการเกษตรใหกับกลุมอาชีพ
และกลุมวิสาหกิจชุมชนในทุกอําเภอ สงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดําริ เนื่องจากอาชีพ
ส วนใหญ ข องชาวจั งหวั ด สตู ลมี อ าชี พ เกษตรกร ปลู ก ยางพารา ปาล ม น้ํ ามั น จั งหวั ด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด
1,754,701 ไร พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทํ า การเกษตร 635,847 ไร มี ค รั วเรื อ นเกษตรกร 46,375 ครั ว เรื อ น
ปจจุบันราคาสินคาเกษตรดังกลาวตกต่ําทําให รายไดของประชาชนลดลง จังหวัดจึงไดสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิ จ
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พอเพี ยงตามรอยพระราชดํ าริ มี การอบรมเสริมสรางประสบการณ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ขับเคลื่อน
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเปนโรงเรียนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 30 แหง
สามารถสรางความรูความเขาในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงกับการประยุกตใช ในชี วิตประจํ าวัน เรื่องบั ญชี
ตนกลาและบัญชีครัวเรือน เพื่อใหประชาขนไดอยูอยางพอเพียง ลดตนทุนการผลิต ลดการนําเขาอาหาร ลดความ
เดื อดรอนของประชาชนในการบริโภคสินคาราคาแพง สรางคามมั่นคงทางอาหารภายในจังหวัด ดานปศุ สัตว
สงเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับฮาลาล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประชาชนมุสลิมประมาณ 76% และแพะเปนสัตว
พื้ นเมืองของจังหวัด จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว/ การผลิตอาหารขนอัดกอนและมีงบประมาณไมสูงมากนั ก
เพี ยง 4.05 ลานบาท ซึ่งคอนขางนอยเมื่อเทียบกับการพัฒนาเนื่องจากรายไดดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก
ของประชาชนจั งหวั ด สตู ล นอกจากนี้ มี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานสิ น ค า OTOP จั ง หวั ด
ซึ่งมีผลิตภัณฑชุมชนเดน เชน ไขมุก ชาชัก การผลิตสินคาจากผาพื้นเมือง (ปาเตะ) โรตี-ชาชัก ขนมพื้นเมืองเชน
ขนมผูกรัก สินค าเกษตรแปรรูป เปนตน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกั บจั งหวัดสตู ลเพิ่มขึ้ นทุ กป โดยป 2558
สามารถสรางรายได จํานวน 640,727,722 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เปนเงิน 39,018,417 บาท คิดเปน
รอยละ 6.93
ป 2560 ใหความสําคัญกับการพัฒนาตาม Positioning ของจังหวัด เนนการพัฒนาการทองเที่ยวทาง
ธรณี วิทยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอไดแกอําเภอเมือง อําเภอละงู อําเภอทุงหวาและอําเภอมะนัง ซึ่งเปนฐาน
รายได ใหม ของจั งหวั ดสตู ล โดยการพั ฒ นาเส นทางคมนาคมเพื่ อเข าสู แหล งท องเที่ ยวทางอุ ทยาธรณี วิทยา
เชื่ อมโยงการทองเที่ยวชายฝงอันดามัน เสนทางการคาชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน และพื้นที่เกษตร
การติดตั้งไฟฟ าแสงสวางเพื่ อสรางความเชื่อมั่นแกนักทองเที่ ยวสนับสนุ นใหมีจํานวนนั กท องเที่ยวและรายได
จากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยวรองรับจํานวนนักเทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป
พั ฒนาสินคา OTOP เชิงธรณีวิทยา สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวชุมชนทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม เชน
การจัดงานสตูลจีโอพารคฟอสซิลเฟสติวัล งาน"สตูลอีดิ้ลฟตรี" โอเพนเฮาส เปนตน ดานการเกษตร เนนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่ มมูลคาสินคาเกษตร อาทิ การพั ฒนาคุณภาพน้ํายาง สงเสริม
การปลู กปาล มพั นธุ ดี ท ดแทนสวนเก า ซึ่ งส วนใหญ พื้ นที่ ปลู กร อยละ 60 พั นธุ ไม ดี และอายุ ม ากกว า 25 ป
ทําใหผลผลิตน้ํามันปาลมต่ํา การจัดระบบน้ําในสวนปาลมน้ํามัน จัดตั้งศูนยผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP
โครงการที่ฟนฟูการประมงชายฝงพื้นบาน โดยการจัดตั้งกลุมอาชีพ ถายทอดความรูดานอาชีพในชุมชนประมง
ทะเลพื้นบาน สนับสนุนปจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปสัตวน้ําใหไดมาตรฐานรวมทั้งส งเสริม
การตลาดสิ น ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระมง การส งเสริ ม การทํ าเกษตรแปลงใหญ ส งเสริ ม องค ค วามรู การเรี ย นรู
ดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป 2561 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 86.48 ลานบาท ดานการทองเที่ยวเนนการพัฒนาการทองเที่ยว
ทุกมิติ ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมใหไดมาตรฐานเพื่อการทองเที่ยว ปรับปรุง
เสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยา แหลงทองเที่ยววิถีชุมชน
ใหไดมาตรฐาน การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง เพื่อความปลอดภัยของผูเดินทางและนักทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ย วนานาชาติ อาทิ การแขงขันตกปลาบาราฟชชิ่งคัพ การแขงขันวอลเลยบอลชายหาดนานาชิ ต
เป นตน ทั้ งนี้เพื่อรองรับการประกาศใหอุท ยานธรณี สตูลเปนสมาชิกเครือ ขายอุทยานธรณี โลกของยูเนสโก
Satun UNESCO Global Geopark กอสรางพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ดานการเกษตร เนนใหความสําคัญ
กั บ การเสริ ม สร างความรู ค วามเข าใจในการน อ มนํ า แนวทางพระราชดํ า ริ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในหลวงรั ชกาลที่ 9 มาปรับใช โดยการจั ดทํ าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม สงเสริมการทํ าเกษตรแปลงใหญ
ส งเสริ มการแปรรู ปผลผลิ ตเกษตรชุ ม ชน สู มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ ส งเสริ ม อุ ต สาหกรรมฮาลาล และส งเสริ ม
การตลาดใหแกเกษตรกรทั้งในพื้นที่รวมถึงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน เพิ่มประสิทธิภาพดานการประมง
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โดยการถายทอดเทคโนโลยีองคความรู นวัตกรรมแกเกษตรกรกลุมชาวบาน สงเสริมการสรางอุปสงคสินคาประมง
และแปรรูปสินคาประมง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
ป 2562 เนนการเสริมสรางเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การทองเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง อาทิ การสงเสริมพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชื่อมโยงอุทยาน
ธรณีโลก มุงเนนการพัฒนาเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน มีความสะดวก รองรับนักทองเที่ยวเดิน
ทางเข า สู แ หล ง ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ของจั ง หวัด แหล งท อ งเที่ ย วอุ ท ยานธรณี โลก และแหล งท อ งเที่ ย วชุ ม ชน
การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐาสากล การใชภูมิปญญาทองถิ่น เสริมสรางเอกลักษณ รวมทั้ง
การจั ด การทรัพ ยากรท อ งเที่ ย วของท อ งถิ่ น และส งเสริ มกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วนานาชาติ เช น กิ จ กรรม
การแขงขันวอลเลยบอลชายหาดนานาชาติ วิ่งยอนรอนประวัติศาสตรตะรุเตา การพัฒนาศักยภาพการผลิต
และเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรหลักของจังหวัด สงเสริมการสรางรายไดในสวนยางพารา สวนปาลมน้ํามันดวย
การเลี้ยงสัตวและปลูกตนไมยืนตนรวม สงเสริมการปลูกมะพราวน้ําหอมสนับสนุนการทองเที่ยว และสงเสริม
การปลู ก จํ า ปาดะสตู ล ซึ่ ง เป น ผลไม ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให เป น สิ่ ง บ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร ไ ทย หรื อ GI
มีความแตกตางและมีเอกลักษณที่โดดเดนกวาที่อื่น
ป 2563 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว การเกษตร และ
การคาสูอาเซียน โดยปรับปรุงและพัฒนาเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ใหมีความสะดวกสามารถรองรับนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูแหล งทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด แหล งท องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล และแหลงทองเที่ยวชุมชน รองรับการขนสงสินคาทางการเกษตร และการคาชายแดน
เพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวทางธรณีวทิ ยาโดยการกอสรางซุมประตูเขตขามกาลเวลา กอสรางทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วพหุ วัฒ นธรรมด า นประวั ติ ศ าสตร แ ละวัฒ นธรรรมให เป น เป น ที่ รู จั ก
จากนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง อาทิ กิจกรรมงานแขงขันวาวประเพณีและแสดงวานานาชาติ เปนตน สําหรับ
กลุมจังหวัดสนับสนุนโครงการพัฒนาทาเทียบเรือเพื่อการทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพการเฝาระวังการให
ความชวยเหลือและสรางความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
บรรลุเปาประสงค
ผลการพัฒ นาอุทยานธรณี โลกและการท องเที่ ยวให มีมาตรฐานสากล ไดมี การพั ฒนาโครงสรา ง
พื้ น ฐานสิ่ งอํ า นวยความสะดวกที่ มี ม าตรฐาน พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการท อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ
เชิ งรุก สงผลใหมี จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วมาเยือ นจั งหวัดเพิ่ ม ขึ้ นอยางตอ เนื่ อ ง เมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2561
องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ไดประกาศใหอุทยานธรณีสตูล
ซึ่งเปนอุทยานธรณีแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งทําใหจังหวัดสตูลมีจุดขาย ที่มีความแตกตางจากจังหวัดอื่น
สามารถสรางอาชีพและรายไดใหชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติตอไป
สําหรับการพัฒนาดานการเกษตรและการคาชายแดนตามแผนพัฒนาจังหวัดป 2563 ไดมีการโอนงบประมาณ
ไปใช ในการบริ ห ารจั ด การสถานการณ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 แต ห น ว ยงานได มี ก ารจั ด ตั้ ง
“ศู น ย เทคโนโลยี เกษตรและนวั ต กรรม (Agritech and Innovation Center หรื อ AIC)” เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายหลักที่สําคัญ อาทิ ตลาดนําการผลิต การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การลดตนทุนการผลิต การบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบ การแกปญหาเฉพาะหนาใหเกษตรกร การพัฒนาฐานขอมูลดานการเกษตร (Big data) และ
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม
ผลปรากฎวา รายไดจ ากการทอ งเที ่ย วขยายตัว เมื่อ พิจ ารณาจากตัว ชี้วัด หลัก ของประเด็น
ยุทธศาสตร คือ รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวารอยละ 0.5 จากปที่ผานมา (ตัวชี้วัด
ตามแผนป 2561-2565) พบวาในป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.21 จากป 2561
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงขอมูลสถิติรายไดดานการทองเที่ยวจังหวัดสตูล ป 2557-2562

ที่มา : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ขอมูล ณ กรกฎาคม 2563

การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต แปรรูป การบริก าร และการคาชายแดน เพื่อเพิ่ม คุณ คา
และมูล คา สิน คา การเกษตร ประมง และภูมิปญ ญา สามารถบรรลุเปา ประสงคในการดําเนิน การในดา น
ตาง ๆ อาทิ การสงเสริมเกษตรแปลงใหญในพื้นที่จังหวัด สตูลตั้งแตป 2559 – 2563 ครอบคลุม ทั้งดาน
พืช ปศุสัตว และประมง จํานวน 39 แปลง ประกอบดวยสินคาเกษตรรวมจํานวน 11 ชนิด คือ (1) ขาว จํานวน
6 แปลง (2) ยางพารา จํานวน 7 แปลง (3) ปาลมน้ํามัน จํานวน 13 แปลง (4) ลองกอง จํานวน ๑ แปลง (5)
ทุ เรี ยน จํ านวน 1 แปลง (6) จํ าปาดะ จํ านวน 1 แปลง (7) มะพราว จํ านวน 4 แปลง (8) แพะ จํ านวน
๑ แปลง (9) โค จํ านวน ๑ แปลง (10) กุ งขาวแวนนาไม จํ านวน ๑ แปลง (11) แปลงปลาน้ําจื ด (ปลาดุ ก)
จํานวน ๑ แปลง (12) ผึ้งโพรง จํานวน 1 แปลง รวมเกษตรที่เขารวมโครงการ 5,524 คน
นอกจากนี้จัง หวัด สตูลไดพ ัฒ นาเกษตรกรสู Smart Farmer จํา นวน 200 ราย พัฒ นา
เกษตรกรรุน ใหมใหเปน Young Smart Farmer จํา นวน 35 ราย ป 2560-2562 เกษตรกรเขา รว ม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งสิ้น 1,259 ราย
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดประกาศให “จําปาดะ”สตูล เปนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศ าสตร เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อ สงเสริม การใชสิ่งบงชี้ทางภูม ิศาสตร เปนเครื่องมือ ในการ
รัก ษาภูม ิป ญ ญาทอ งถิ ่น และมาตรฐานการผลิต สรา งความเชื ่อ มั่น ในดา นคุณ ภาพกระบวนการผลิต
และแหลงที่มาของสิน คา รวมทั้ง เปน การยกระดับ สินคา ชุม ชนใหเขม แข็ง มีความสามารถในการแขงขัน
มีศักยภาพที่จะผลักดันใหสินคา GI ไทย ใหเปนที่รูจักในตางประเทศ และสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาชุมชน
อยางยั่งยืน
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงแนวโนมผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดสตูล ป 2556 - 2561

สํา หรับตัว ชี้วัดรอ ยละที่เพิ่มขึ้นของมูล คา ผลผลิต ทางการเกษตรที่สํา คัญ เพิ่ม ขึ้นรอ ยละ
0.5 ตอป ไมสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดดังกลาว โดยจากขอมูลผลิตภัณฑมวล GPP ภาคเกษตร ป 2561
ลดลงจาก ป 2560 รอยละ 8.53 จากขอมูลพบวาตั้งแต ป 2556 -2559 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค
เกษตรมีลัก ษณะเพิ่ม ลดสลับ กัน และในป 2560-2561 มีแ นวโนม ลดลง ทั้ง นี้เนื่อ งจากภาวะผัน ผวน
เศรษฐกิจโลก ราคาสินคาเกษตร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติในแตละป
ผลการสนับ สนุน และพัฒ นาสิน คา หนึ่ง ตํา บลหนึ ่ง ผลิต ภัณ ฑ (OTOP) เพื ่อ สง เสริม และ
สนับสนุน ใหชุมชนมีการพัฒนาทักษะ สงเสริมใหเกิดอาชีพ สรา งงาน สรา งรายไดใหกับชุม ชน รวมถึงการ
สง เสริม เศรษฐกิจ ฐานรากใหมีค วามมั่น คง โดยมูล คา การจํ า หนา ยผลิต ภัณ ฑช ุม ชนและทอ งถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา
การจํา หนา ยสิน คา OTOP ในแตล ะปเพิ ่ม ขึ้น รอ ยละ 10 (๑,๐๕๗ ลบ.)จัง หวัด สตูล ผา นเกณฑตัว ชี ้วัด
โดยป 2562 เพิ่มขึ้นรอ ยละ 23 จากป 2561 โดยยอดจํา หนา ยผลิตภัณฑ OTOP สตูล เพิ่ม ขึ้นคิด เปน
รอยละ 23.9 สําหรับผลิตภัณฑเดนระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ ป 2562
ไดแ ก 1) แยมเมลอ น อํา เภอทุง หวา 2) กาแฟพื้น เมือ ง อํา เภอเมือ ง 3) เครื่อ งประดับมุก อําเภอทาแพ
4) เตากะลามะพราว อําเภอละงู 5) น้ํามันไพล อําเภอควนโดน
ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น OTOP จังหวัดสตูล
ป 2557 - 2562

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ขอมูล : ณ เดือนกรกฎาคม 2563
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ตัว ชี้วัด รอ ยละที่ เพิ่ มขึ้ นของมู ลคา การค าชายแดนของจั งหวัดสตูล เป า หมาย ป 2562
จํานวน 476 ลานบาท จากขอมูลมูลคาการคาชายแดนพบวา ตั้งแตป 2557 – 2561 มูลคาการคาชายแดน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตในป 2562 ลดลงจากป 2561 รอยละ 83.11
ภาพที่ 6 มูลคาการคาชายแดนของจังหวัดสตูล ป 2555 – 2562

ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล
โดยความรวมมือจากดานศุลกากรสตูล และดานศุลกากรวังประจัน ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

ปจจัยความสําเร็จ
จังหวัดสตู ลเป นจั งหวัดที่ มี ต นทุ นทางทรั พยากรธรรมชาติที่ อุ ดมสมบู รณ มี การค นพบซาก
ดึกดําบรรพสัตวทะเลอายุเกาแกที่สุดในประเทศไทย มีความโดดเดนทางธรณีวิทยา ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
มีเรื่องราว ที่เชื่อมโยงคุณคาของผืนแผนดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบนบกและในทะเล
และสวยงาม ดั ง คํ า ขวั ญ ของจั ง หวั ด ที่ ว า “สตู ล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ ” เป น เมื อ งที่ น า อยู
ผูคนหลากหลายวัฒนธรรม อยูรวมกันอยางสันติสุข การเสริมสรางความพรอมแกชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ในระดับทองถิ่นมีความเขมแข็งมากขึ้นเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีสวนรวม
ในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดในทุกมิติ เชน โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร
พาหนะการเดินทาง ศู นยบ ริการนักท องเที่ ยว ปายบอกทางและป ายสถานที่ ทองเที่ ยว ความปลอดภัย ของ
นักทองเที่ยว บุคลากรดานการทองเที่ยว
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสินคา OTOP จังหวัดไดสนับสนุน สงเสริมให ผูผลิ ต
ผูประกอบการ OTOP ไดรวมจั ดแสดงและจําหนาย OTOP กั บหนวยงานภาคี ห างสรรพสิ นคา สถานที่ท องเที่ ยว
ทั้ งในและต างประเทศ รวมทั้ งการตลาดเชิ งรุก เชน งาน OTOP ภูมิ ภาค, OTOP Midyear, OTOP สานสั มพั นธ
สองแผนดิน,งานของดีชายแดนใต เปนตน และมีการเผยแพรสินคา OTOP ของจังหวัดใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ทํ าให มู ลค าการจํ าหน ายสิ นค า OTOP ของจั งหวัดสตู ล เพิ่ มขึ้ นอย างต อเนื่ อง ยอดจํ าหน ายผลิตภั ณฑ OTOP
มีเปาหมายในป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 23 จากป 2561 โดยยอดจําหนายผลิตภัณฑ OTOP สตูล เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 23.9
ปญหาอุปสรรค
อุ ป สรรคในการพั ฒ นาด านการท อ งเที่ ย ว เช น ระบบขนส ง สาธารณะไม เชื่ อ มโยงแหล ง
ทองเที่ย ว ที่พักและรานอาหารบางแหงไมไดมาตรฐาน ไมสามารถรองรับนักทองเที่ยวปริม าณมาก ไม มี
ศูนยบริการนักทองเที่ยวและมัคคุเทศกประจําแหลงทองเที่ยวที่เพียงพอ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดสตูล และมีความจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน
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การเกษตรของจังหวัดสวนใหญเปนเกษตรแบบครัวเรือน ไมเนนการคาขาย ไมมีศูนยจําหนาย
สินคาดานการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง และไมมีการบูรณาการระหวางภาครัฐ และ
เอกชน
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 2 : การบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอ ม และอุท ยานธรณีส ตูล
แบบมีสวนรวมอยางสมดุล และยั่งยืน
ในป 2559-2563 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 96,962,300 บาท
ป 2559 ได รั บ จั ด สรรงบประมาณด า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
งบประมาณ 1 ลานบาท เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน (ถังหมักกาซชีวภาพจากขยะและมูลสัตว) ทั้งนี้
โครงการที่เกี่ยวของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรงมีจํานวนนอย
ป 2560 ได รับ จัด สรรงบประมาณ 17.2 ลา นบาท ในการฟ นฟู ชาวประมงทะเลชายฝงพื้ นบ าน
หลังจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกการใชเครื่องมือประมงโพงพาง ซึ่งเปนเครื่องมือประมงที่ทําลายลางชนิด
พันธุสัตวน้ําและผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 สงผลใหสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีแหลงอาศัย
อยูบ ริ เวณที่ วางโพงพางลดน อ ยลง โครงการดั งกล าวเป น การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ ให
ประชาชนไดใชทรัพยากรสัตวน้ําไดอยางยั่งยืน และพัฒนาสถานที่ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีสตูล
ป 2561 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 47.33 ลานบาท ซึ่งเนนการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียดวยระบบพืชกรองน้ําตามแนวทางพระราชดําริ โครงการชุมชนเขมแข็งพรอม
รับมือภัยพิบัติ กอสรางพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ในเขตอุทยานธรณีสตูล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธเมือง
อุทยานธรณีโลก
ป 2562 ได รั บ จั ด สรรงบประมาณ 31.36 ล า นบาท เน น การพั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ในเขตอุทยานธรณีสตูล การขุดลอกฝายน้ําลนการสรางคูระบายน้ํา และการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ป 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 54,500 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตู ล (Satun UNESCO Global Geopark) ให เป น ไปตามมาตรการและเกณฑ ก ารประเมิ น ของ UNESCO
โดยมุงเนนการอนุรักษไวซ่งึ ทรัพยากรธรรมชาติ
บรรลุเปาประสงค
จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และอุทยานธรณี สตูลอยางสมดุ ล
และยั่ ง ยื น จั ง หวั ด สตู ล ได ส ง เสริ ม และสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ ละป อ งกั น การทํ า ลาย
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการลดขยะไดโดยการคัดแยก และนํากลับ มาใชซ้ํา ตลอดจน
การนํากลับมาใชใหม ตามหลักการณ ของ 3RS สงเสริมการใชวัสดุที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม เพื่อเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) ตามทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร ช าติ ในระยะ 20 ป
และเป น กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาของโลกที่ อ งค ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) กํ า หนด
มีการพัฒนาและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล 7 แหง ในพื้นที่จังหวัดสตูล ยกระดับสู
การเปนเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ป 2562 เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ไดรับรางวัลชนะเลิศ
เทศบาลดานสิ่งแวดลอมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลนาอยูอยาง
ยั่งยืน เทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลนาอยูอยาง
ยั่งยืน นอกจากนี้มี ก ารรณรงคทํ าความสะอาดชายหาดท อ งเที่ ย วในพื้ นที่ จังหวัดสตู ล โดยให ความรู เรื่ อ ง
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ขยะมูลฝอย ทําความสะอาดชายหาดทองเที่ย ว จํานวน 10 ชายหาด และรณรงคเก็บขยะใตทะเลในพื้นที่
จังหวัดสตูล จํานวน 2 ครั้ง
สามารถวัดผลการบรรลุเปาประสงคตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวนชุมชนที่มีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูล คาเปาหมาย ป 2562 จํานวน
27 แหลง สามารถดําเนินการบรรลุตัวชี้วัดเนื่องจากป 2562 มีจํานวนชุมชนที่มีสวนรวมตอการทองเที่ยว
เชิงนิเทศ 29 แหลง รอยละการเพิ่มขึ้นของแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค,บริโภคและพื้นที่เกษตรกรรม
คาเปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป โดยป 2562 มีแหลงน้ําเพิ่ม 8 แหลง คิดเปนรอยละ 6.7 จากจํ านวน
127 แหลง รอยละที่เพิ่มขึ้นของเครือขายดานสาธารณภัยจากทั้งหมด ๒80หมูบาน คาเปาหมายเพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.5 ในป 2562 ตามเปาหมายจะตองมีเครือขาย 20 หมูบาน ตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากมีจํานวนที่
เปนเครือขาย 37 หมูบาน ตัวชี้วัดรอยละการลดลงของการชดเชยคาความเสียหายจากภัยพิบัติโดยคิดจาก
ป ที่ผานมา เกณฑ เปาหมายลดลงรอ ยละ 0.5 ป ป 2562 ชดเชยคาความเสียหาย 929,362.00 บาท
ลดลงจากป 2561 คิดเปนรอยละ 30.33 สามารถดําเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดพื้นที่ปาที่ไดรับ
การปลูกเพิ่มสะสม ตอป (ไร) ป 2562 เกณฑเปาหมาย 125 ไร สามารถดําเนินการได 81 ไร ไมบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด และตัวชี้วัดรอยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.5 ตอป เปาหมายในป 2562 ๖๐๒,๓๐๕ ตัน สามารถดําเนินการได 32,238.83 ตัน ดําเนินการ
ไม บ รรลุตัวชี้วัด เนื่ องจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท องถิ่นเปลี่ย นระบบการคํานวณการจัด เก็บขอมู ล
ปริม าณขยะจากการประมาณเปนการคํา นวณจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร โดยในป 2565
จังหวัดกําหนดเปาหมายรอยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ คิดเปน
รอยละ 80 ปริมาณ 67,319.94 ตัน
ปจจัยความสําเร็จ
ผลจากความสําเร็จ การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
อยางยั่งยืน อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
และประชาชน
ปญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน ปญหาขยะ
โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือเกาะหลีเปะ ตองอาศัยทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในป 2559-2563 มีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จํานวน 174,453,165 บาท
ป 2559 เน น การเสริมสรางภูมิ คุม กั นในการป องกั นและแก ไขป ญ หายาเสพติ ด ซึ่งต อเนื่ อ งจากป
2558 โดยจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร า งภู มิ คุ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา จํ า นวน 34 สถาบั น รณรงค
ประชาสัมพันธเสริมสรางจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ครอบคลุม 279 หมูบาน ดําเนิน
โครงการ To Be Number One ในการสรางภูมิคุม กัน ตลอดจนพัฒนาและสงเสริม อาชีพอยางยั่งยืนใหกับผู
ที่ผานการบําบัดยาเสพติดและรณรงคประชาสัมพันธเสริมสรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการสงเสริมความสัมพันธระหวางชายแดนสตูล-มาเลเซีย โครงการสรางคน สรางงาน สรางอาชีพ รวมทั้ง
ฟ น ฟูผูพิ การ เพื่อ พั ฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชนใหดีขึ้น การติดตั้งกลอ งวงจรปดตามสถานที่ท องเที่ ย ว
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแกประชาชนและนักทองเที่ยว
ป 2560 ไดจัดสรรงบประมาณ 29,481,565 บาท เพื่อใหจังหวัดสตูลเปนเมืองที่นาอยู ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับสังคมผูสูงอายุ จังหวัดไดมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ฝกอาชีพแกผพู ิการ
ผูดอ ยโอกาส เตรี ย มความพร อมในการเข า สู สังคมผู สูงอายุ โดยการส งเสริ ม อาชี พ ผู สูงอายุ จั ดตั้ งศู นย ผลิ ต
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ยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และยังคงใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการรณรงค
ประชาสัมพันธเสริมสรางจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พัฒนาสงเสริมอาชีพใหกับผูที่ผาน
การบําบัดยาเสพติด ดําเนินโครงการ To Be Numberone ในการสรางภูมิคุมกัน มีการสงเสริมผูนําศาสนา/
ชุมชน สรางกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวกลุม
เสี่ยงเพื่อใหหางไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อเปนการแกไขปญหาในเชิงรุกมากขึ้น
ป 2561 ไดมีการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 62.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 คิดเปนรอยละ
111.24 เพื่อตอบโจทยการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ 20 ป เนนดานการเชิด
ชูส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย เพื่ อ สรา งความรัก สามั ค คี ป รองดอง เสริม สรา งการน อ มนํ าแนว
พระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน จํานวน 6 แหง ขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพ
จํานวน 2,390 ครัวเรือน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด 279 หมูบาน สงเสริม
พื้ น ที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษาความปลอดภั ย
หมูบาน สงเสริมสรางคุณธรรม เพิ่มมูลคาทางวัฒนธรรมรากฐานสตูล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมของบุคลากร
และแรงงานเพื่ออนาคจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน
ป 2562 การยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต เสริม สรางความมั่ นคงและสั งคมสัน ติ สุข จั งหวัด สตูล เพื่ อ ให
สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติบันที่ 12
วาระแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ในการสรางความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา จังหวัดสตูล
จึงไดมีการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 33.66 ลานบาท เนนการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โดยพัฒนาโครงการสวนปาลม ร.9 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อสราง
ความรักสามัคคีปรองดองในจังหวัด การเตรียมความพรอมเพื่อการเขาสูสังคมผูสูงอายุและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด สงเสริมพื้นที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา
เพื่ อ สุ ข ภาพของประชาชน โครงการสตู ล สั น ติ สุ ข ในการรั ก ษาความปลอดภั ย หมู บ า น และพั ฒ นาชุ ม ชน
เตรียมความพรอมรับภัยพิบัติสรางความเชื่อมันใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว
ป 2563 ได รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จํ า นวน 3 โครงการ งบประมาณ
10,131,000 บาท เนนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
บรรลุเปาประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข จังหวัดสตูลไดขับเคลื่อน
ศูนยปรองดองสมนานฉันทเพื่อการปฏิรูป สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข จํานวน 7,506 ครั้ง โดยมีผูเขารวมกิจ กรรม 808,656 คน สถิติผูลงทะเบีย นจิต อาสา
จังหวัดสตูล มียอดผูลงทะเบียนทั้งสิ้น 28,429 คน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน
กษัตริย” 294 ครั้ง มีผูเขารวม 42,025 คน นอกจากนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
สตู ล เนน ด านจั ด หาและพั ฒ นาแหลง น้ํ า ด านสิ่ง แวดล อ ม ดา นส งเสริม อาชีพ ด า นสวัส ดิ ก าร/การศึ ก ษา
ดานคมนาคม/การสื่อสาร จํานวน 21 โครงการ การสงเสริมผูดอยโอกาสทางสังคมใหไดรับการดูแลเยียวยา
อยางตอเนื่องและสามารถเขาถึงสวัสดิการแหงรัฐ การแกไขปญ หาความเดือดรอน ตั้งแตป 2557-2562
ประชาชนมีประชาชนรองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 2,100 เรื่อง ไดรับการ
ชวยเหลือในการแกไขปญหา 1,969 เรื่อง รอยละ 93.76 การบริหารจัดการภาครัฐในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูลไดคะแนน รอ ยละ 87.77 ระดับ ผลการประเมินอยูในระดับ A
การแกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรที่อาศัยอยูและทํากินในที่ดินวางเปลาและไมอยูในเขตที่ดินของรัฐจํานวน
304 แปลง 267 ราย เนื้อที่ 1,250 ไร โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน คทช.จังหวัด อนุมัติใหดําเนินการจัด
ที่ดิน 79 แปลง (68 ราย) เนื้อที่ 282 – 0 -90 ไร พื้นที่ปาชายเลน จํานวน 16 ชุมชน เนื้อที่ 187 – 0 -
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24 ไร จํ านวน 895 แปลง การขั บ เคลื่อ นการดํ าเนิ น งานกองทุ น การออมแห งชาติ (กอช.) จั งหวัด สตู ล
มีผูสมัคร 8,051 ราย รอยละการดําเนินการ 144.28% เปนลําดับที่ 5 ของประเทศ มีการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกาสตูล สรางการมีสวนรวมทุกภาคี อนุรักษวิถีและคุณคาเมืองเกา สืบสานเรื่องราวพหุวัฒนธรรม
พั ฒ นาและก า วนํ า สู เมื อ งน า อยู อ ย า งยื น ด ว ยความร ว มมื อ จากจิ ต อาสาและหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหจังหวัดสตูลเปนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษานํารอง จํ านวน
10 แห ง และจะเพิ่ ม สถานศึ ก ษานํ า ร อ งในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํ า นวน 50 แห ง ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 จํ า นวน 150 แห ง สํ า หรั บ ด า นสาธารณสุ ข มี ก ารบริ ก ารจั ด การในการป อ งกั น และแก ไข
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหจังหวัดสตูลไมพบผูติดเชื้อยืนยันในพื้นที่ และการแกไขปญหา
ยาเสพติดเพื่อใหจํานวนชุมชน/หมูบาน ปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) สงผลทําใหจังหวัดสตูลเปนจังหวัด
ที่สงบ มีความปรองดองสมานฉันทและมีสันติสุขภายใตสังคงพหุวัฒนธรรม กลุมคนเปราะบาง ผูดอยโอกาส
ผูพิการ เด็กเยาวชน สตรีแ ละผูสูงอายุ ได รับโอกาสการดู แลเยียวยาอย างเสมอภาค เท าเที ยมและตอเนื่ อง
จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาชาติในระยะ 20 ป ในการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม สรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป
สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ตั ว ชี้ วั ด ร อ ยละของจํ า นวนโรงพยาบาลที่ ผ า น
การรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน (HA) เกณฑ ต ามเปา หมาย ป 2562 รอ ยละ 85 สามารถดํ าเนิ น การ
บรรลุผลตามเปาหมาย รอยละ 85 โดยมีจํานวน โรงพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 6 แหง
จากทั้งหมด 7 แหง ตัวชี้วัดรอยละของผูเขาสูความคุมครองภายใตกฎหมายประกันสังคม ตอกําลังแรงงาน
ทั้งหมด เกณฑตามเปาหมาย ป 2563 รอยละ 21 สามารดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมาย รอยละ 26.11
ตัวชี้วัดคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได เปาหมาย ๐.๒๙๖ บรรลุเปาหมายตัวชี้วัดโดยในป 2562
มีคาสัมประสิทธิ์ฯ 0.291 ตัวชี้วัดรอยละของคาเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖/ม. ๓ เพิ่มขึ้น เกณฑตามเปาหมาย
ป 2562 รอ ยละ 5 ป 2562 คา เฉลี่ ยคะแนน O-NET ป.๖ มีคา 35.46 คะแนน ลดลงจากป กอ นหน า
ร อ ยละ 12.35 ระดั บ ม.3 มี ค า 34.61 ลดลงจากป ก อ นหน า 4.18 ไม ส ามารดํ า เนิ น การบรรลุ ผ ล
ตามเปาหมาย เนื่องจาก ยังคงมีความเหลื่อมล้ําทางการดานศึกษาในพื้นที่ ตัวชี้วัดรอยละของชุมชน/หมูบาน
เปาหมายที่ผานเกณฑชุมชน/หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑเปาหมาย 7 หมูบาน รอยละ 100 สามารถ
ดํ าเนิ น การบรรลุต ามเป าหมาย ตั ว ชี้ วัด อั ตราการลดลงของป ญ หาอาชญากรรมที่ มี ต อ ชี วิต ร างกาย เพศ
และทรัพยสิน เกณฑเปาหมายลดลงรอยละ ๕๖.๖๖ โดยในป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.76 เนื่องจากปจจุบัน
มี ปญ หาดานเศรษฐกิจ สังคมเพิ่ม มากขึ้ นทํ าใหเป าหมายในการลดป ญหาอาชญากรรมดังกลาวไมสามารถ
ดํ า เนิ น การบรรลุ เป า หมายตั ว ชี้ วั ด ตั ว ชี้ วั ด ร อ ยละการจั ด การรายกรณี สํ า เร็ จ (Case Management )
ดานความรุนแรงในครอบครัว คาเปาหมายรอยละ 100 สามารถดําเนินการบรรลุผลสําร็จตามตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดรอยละของจํานวนหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) ตอหมูบาน/ชุมชนทั้งหมด เปาหมาย
ป 2562 รอยละ 48 พบวาบรรลุผลตามเกณฑตัวชี้วัด ดําเนินการได 165 หมูบาน คิดเปนรอยละ 55.18
ทั้งนี้จังหวัดจังหวัด To BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน ปที่ 3 ซึ่งเปนลําดับ
ที่ 2 ของประเทศ มีจํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ป 2562 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 79,625 คน จาก
เดิม ป 2561 จํานวน 77,580 คน มีจํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ป 2562 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
247 ชมรม จากเดิ ม ป 2561 จํ านวน 382 ชมรม สง ผลให ทุ ก ภาคสว นมี จิ ต สํา นึ ก ตระหนั ก ในป ญ หา
ยาเสพติดและรวมกันแกไข โดยความรวมมือรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน สรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจแก
เยาวชนในพื้ นที่ กระตุ นและปลุก จิ ตสํา นึ ก ของปวงชนในจั งหวัดให มี ความรู ความเข า ใจ และตระหนั ก วา
การที่จะเอาชนะปญหายาเสพติดมิใชหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง แตทุกคนจะรวม
แรงรวมใจกันเปนพลังของแผนดินที่จะตอสู และเอาชนะปญหายาเสพติดใหหมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
ความสําเร็จ ดานการเสริมสรางความมั่ นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณ ภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งหมูบาน ชุม ชน สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปญหาอุปสรรค
การเสริม สรางความมั่นคงและสั งคมสัน ติสุข ยกระดั บ คุณ ภาพชีวิต และสวัสดิ การสั งคม
อย างทั่ ว ถึง มี ค วามท าทายด วยการเพิ่ ม ขึ้น ของประชากร โครงสรา งประชาการที่ เริ่ม เข าสู สังคมผู สูง อายุ
ปญหาดานอาชญากรรม ปญ หายาเสพติด ปญ หากลุมคนเปราะบางปญ หาเด็กและเยาวชน ความเสื่อมของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยสังคมปจจุบันเปนสังคมดิจิทัล การรับรูขอมูลขาวสาร กระแสสังคม สงผลตอพฤติกรรม
ของคนในสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ และรวดเร็วจึงเปนเรื่องคอนขางลําบาก
2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง
2.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1) ดานเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิจภาพรวม โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ป 2561 ขึ้นอยูกับ
สาขาเกษตรกรรม การป า ไม และการประมง เป น หลั ก โดยมี สั ด ส ว นร อ ยละ 36.7 สาขาการผลิ ต ที่ มี
ความสําคัญรองลงมา ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีกฯ มีสัดสวนรอยละ 12.4 สาขาการขนสงและ
สถานที่เก็บสินคามีสัดสวนรอยละ 10.0 และสาขาอื่น ๆ รอยละ 40.9 ตามลําดับ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สตูล (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) ป 2561 มีมูลคาเทากับ 31,215 ลานบาท คิดเปนรอยละ
0.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเปน รอยละ 2.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคใต (GRP) และ
มีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ 5 ในกลุมจังหวัดอันดามัน สําหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัว
รอยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ -5.5 ในปที่ผานมา รายไดเฉลี่ยตอคนตอป จากตัวเลขผลิตภัณฑ
มวลรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2561 ประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอคน/ป เทากับ 107,505 บาท เปนลําดับที่ 4 ของกลุมจังหวัดอันดามัน เปนลําดับที่ 8 ของภาคใต
และลําดับที่ 39 ของประเทศ โดยมีมูลคานอยกวาปที่ผานมาประมาณ 5,827 บาท
ภาพที่ 7 กราฟแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสตูลป 2556 – 2561

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ขอมูล ณ กันยายน 2563
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“เครื่องชี้เศรษฐกิจ จังหวัด ในป 2562 มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบปกอ นจากเครื่อ งชี้เศรษฐกิจ
ดานอุปทานและอุปสงค โดยดานอุปทาน ขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม สวนภาคบริการ
หดตัว และ ดานอุปสงค หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน และการคาชายแดน
ขณะที่ ก ารใช จ า ยภาครั ฐยั ง คงขยายตั ว สํ า หรั บ ด า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ จั งหวัด อั ต ราเงินเฟ อ ขยายตั ว
อยูที่รอยละ 1.4”
ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งทางบก ทางทะล และมีแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จึงถือเปนปจจัยบวกที่ทําใหจังหวัดสตูลมีโอกาสในการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ได
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน และการกระจายรายไดไปสูทองถิ่นและ
ประชาชนมากขึ้น สงผลใหการใชจายภาครัฐของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โครงสรางเศรษฐกิจที่นาสนใจของจังหวัด
สตู ล คื อ ด า นการท อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากจั งหวั ด สตู ล ยั ง คงมี อั ต ราการขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จากจํ า นวน
นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว โดยในป 2562 มีจํานวนผูมาเยือนรวม 1,549,880คน มีรายได
รวม 9,238.42 ลานบาท จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ในป 2561 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ คน/ป เท ากับ 107,505 บาท เปนลําดับที่ 8
ของภาคใต และลําดับ ที่ 39 ของประเทศ คิดเปนรอ ยละ 0.2 ของผลิต ภัณฑ ม วลรวมทั้ งประเทศ (GDP)
คิดเปนรอยละ 2.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคใต (GRP) หดตัวรอยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ
-5.5 ในป ที่ ผา นมา หากพิ จ ารณาแนวโน มรายได เฉลี่ ย ต อ หั วของประชากรจั งหวั ดสตู ล เห็ นได ว าตั้ งแต ป
2559-2561 จังหวัดสตูลมีแนวโนมลดลง
โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล
โครงสรา งเศรษฐกิจ ของจังหวัด สตูล ขึ้นอยูกับ สาขาเกษตรกรรม การปา ไม และการประมง
เป นหลั ก โดยมีสัดสวนรอ ยละ 36.7 สาขาการผลิตที่ มีค วามสําคัญ รองลงมา ไดแ ก สาขาการขายสงและ
การขายปลี ก ฯ มี สั ด ส ว นร อ ยละ 12.4 สาขาการขนส ง และสถานที่ เก็ บ สิ น ค า มี สั ด ส ว นร อ ยละ 10.0
และสาขาอื่ น ๆ รอ ยละ 40.9 ตามลํ า ดั บ ผลิต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั งหวัด สตู ล (GPP AT CURRENT MARKET
PRICES) ป 2561 มีมูลคาเทากับ 31,215 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ
(GDP) คิ ด เป น ร อ ยละ 2.2 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภาคใต (GRP) และมี ข นาดเศรษฐกิ จ เป น อั น ดั บ 5
ในกลุมจังหวัดอันดามัน สําหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวรอยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจาก
ที่ ห ดตั วรอ ยละ -5.5 ในป ที่ ผา นมา รายไดเฉลี่ ย ต อ คนต อ ป จากตัวเลขผลิต ภั ณ ฑ ม วลรวมของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ในป 2561 ประชากรมี ร ายได เฉลี่ ย ต อ คน/ป
เทากับ 107,505 บาท เปนลําดับที่ 4 ของกลุมจังหวัดอันดามัน เปนลําดับที่ 8 ของภาคใตและลําดับที่ 39
ของประเทศ โดยมีมูลคานอยกวาปที่ผานมาประมาณ 5,827 บาท
ภาพที่ 8 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสตูล ป 2561 แยกภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
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หากพิจารณาในภาพรวมโครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยูกับภาคการเกษตร
เป นหลัก แตในป 2558 โครงสรางเศรษฐกิจ หลัก ของจังหวัด สตูลเริ่ม มี การเปลี่ย นแปลงจากภาคเกษตร
เปนภาคบริการ ซึ่งในป 2561 มีสัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดสวนโครงสรางรอยละ 52.7
ภาคเกษตรมีสัดสวนโครงสรางรอยละ 36.7 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 10.6 โดยมูลคาการผลิต
สวนใหญของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผลเชน ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง อยางไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโนมจะเห็นไดวาภาคการเกษตรตั้งแตป 2554 – 2561 มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง สําหรับสัดสวนในดานอุตสาหกรรมมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ในขณะที่สัดสวน
ของภาคบริการมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจ ดาน การคาสง คาปลีก
การโรงแรม การทองเที่ยวมากขึ้น
ภาพที่ 9 แสดงโครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดสตูลป 2561 รายสาขา

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ขอมูล ณ กันยายน 2563

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในป 2561 หดตัวรอยละ -0.8 ปรับ ตัวดีขึ้นจาก
ที่หดตัวรอยละ -5.5 ในปที่ผานมา เปนผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายสงและขายปลีก
รวมทั้งการขนสงที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตามรายไดเกษตรกรยังอยูในระดับต่ําตามราคาสินคา
(2) ภาคการเกษตร การพัฒ นาดา นการเกษตรที ่ผ า นมาผลสัม ฤทธิ ์ไ มไ ด
ประสิท ธิภ าพเทา ที่ค วร ผลผลิต และรายไดจ ากการเกษตรลดต่ํา ลง จากขอ มูล พบวา ตั้ง แต ป 2556 2559 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลดสลับกัน และในป 2560-2561 มีแ นวโนม
ลดลง ทั้ง นี้เนื่อ งจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจ โลก ราคาสินคา เกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และธรรมชาติในแตละป ทําใหผลผลิต คุณภาพของสินคาและราคาสินคาทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง
แตจากขอมูลมูลคาพืชเศรษฐกิจหลักคือยางพารา ป 2562 มีมูลคาการจําหนายแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแตป 2560-2562
ปการ
ผลิต
2560
256๑
2562

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

รอยละ
+32.43
-00.10

พื้นที่ใหผล
รอยละ ผลผลิต (ตัน)
(ไร)
356,697
88,047
386,445 +8.34
97,605
433,865 +12.27
111,612

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร/ป)
247
253
257

ราคาเฉลีย่
43.19
39.71
39.27

มูลคา
(ลานบาท)
3,8๐๒.๗๕
3,875.89
4,383.00

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

สํา หรั บปาล ม น้ํา มั น เป น พื ชเศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ เปน อั น ดับ 2 ของจั ง หวัด สตูล รองจากยางพารา
โดยมีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 7 อําเภอ ในป 25๖2 มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจํานวน 128,075 ไร ตั้งแตป
2560-25๖2 พื้ นที่ป ลูก ปาลม น้ํ ามั นมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นอย างตอ เนื่ อ ง เนื่อ งจากแรงเสริม จากภาวะราคา
ยางพาราตกต่ํา เกษตรกรผูปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มมากขึ้น มีมูลคาการจําหนาย
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันตั้งแตป 2560– 2562
ปการผลิต
2560
256๑
2562

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

รอยละ
+5.81
+10.62

พื้นที่ใหผล
(ไร)
104,822
108,266
117,563

ปาลมน้ํามัน
ผลผลิต
รอยละ
(ตัน)
265,849
+3.29
276,557
+8.59
300,914

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.ไร/ป)
2,536
2,554
2,560

ราคา
เฉลี่ย
3.75
2.81
3.04

มูลคา
(ลานบาท)
966.93
777.13
778.24

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เกษตรกรในจัง หวัดสตูลยังคงขาดเสถียรภาพทางดา นรายได
ทางการเกษตร รายไดใ นแตล ะปม ีค วามผัน ผวน สว นใหญแ บบเกษตรกรในลัก ษณะแบบพอเพีย ง
ไมกระตือรือรนหรือแรงจูงใจในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
สงผลตอความเปนอยู คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูลยังคงเปนอัตลักษณในความ
พอเพียง ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตามเกณฑ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในชวง 5
ป ที่ผานมา แตจ ากสถานการณก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ตั้งแตป ลายป 2562 –
ปจ จุบัน เกษตรมีการปรับตัวในการตลาดออนไลนม ากขึ้น ประกอบการรัฐบาลมีนโยบายไดมีก ารจัดตั้ง ”
ศูน ยเทคโนโลยีเกษตรและนวัต กรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” การขับ เคลื ่อ น
นโยบายหลัก ที ่สํา คัญ อาทิ ตลาดนํ า การผลิต การสง เสริม เกษตรกรรมยั ่ง ยืน การลดตน ทุน การผลิต
การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ การแกปญหาเฉพาะหนาใหเกษตรกร การพัฒนาฐานขอมูลดา นการเกษตร
(Big data) และศูน ยเรีย นรูก ารเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต สิน คา เกษตร รวมทั ้ง การขับ เคลื่อ นเกษตร
สมัยใหมจะสงผลใหภาคเกษตรในภาพรวมดีขึ้น
(3) ภาคอุต สาหกรรม แปรผันสอดคลอ งกับ ภาคเกษตรเนื่อ งจากสว นใหญเปน
อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากภาคเกษตร
(4) ภาคการทองเที่ย ว การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสตูลที่ผานมาดําเนิน
มาอยางถูกทิศทางในการวางตําแหนงการเปนการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เนื่องจากจังหวัดสตูล
มีศักยภาพดานแหลงทองเที่ย วที่สําคัญคือ อุทยานและหมูเกาะ และอุทยานธรณีที่มีจํานวนมากครอบคลุม
รอ ยละ 40 ของจัง หวัด ครอบคลุม พื ้น ที่ 4 อํา เภอ ไดแ ก ทุ ง หวา มะนัง ละงู และอํา เภอเมือ ง (ในเขต
อุท ยานแหง ชาติต ะรุเตา) มีแ หลง สํ า คัญ ทั ้ง หมด 28 แหลง เมื ่อ วัน ที ่ 17 เมษายน 2561 ที ่ผา นมา
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องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ไดประกาศใหอุทยานธรณี
สตูล ซึ่งเปนอุทยานธรณีแหงแรกของประเทศไทย เปนสมาชิกเครือขายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO
Global Geopark ทํ า ใหป ระเทศไทยไดแ หลง อุท ยานธรณีโ ลกจาก UNESCO แหลง แรกของประเทศ
แหง ที่ ๕ ของอาเซีย น ซึ่งถือ วา เปน จุด แข็งที่จ ะสามารถดึง ดูด นัก ทอ งเที่ย ว นัก ธรณีวิท ยา เพิ่ม โอกาสใน
การสรา งงาน การลงทุน ทํา ธุร กิจ ของประชาชน/ชุม ชนในพื ้น ที ่อ ุท ยานธรณี ทํ า ใหมีอ าชีพ มีง านทํ า
มีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลตอคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เปนแหลงเรีย นรูข องเยาวชน นัก เรีย น นัก ศึก ษา เปน แหลง
ศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวผานการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
นํารายไดสูชุม ชนทองถิ่น และประเทศ กอ ใหเกิด การสรา งความตระหนักในการอนุรักษทรัพ ยากรอยา ง
ยั่ง ยืน
จากสถานการณก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ตั้ง แตป ลายป 2562 –
ปจจุบัน ดานการทองเที่ยวสงผลกระทบอยางรุนแรง ตองมีการปรับตัวในดานเปาหมายของนักทองเที่ยวใน
ประเทศ
ใหม ากขึ้น วิเคราะหก ลุม เปา หมายใหชัด เจน พัฒ นาคุณ ภาพการใหบ ริก าร ดา นความ
ปลอดภัย ความสะอาดเปนสําคัญ
ภาพที่ 10 กราฟแสดงขอมูล GPP ดานที่พักแรมและบริการดานอาหาร ป 2556-2561

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ขอมูล ณ กันยายน 2563

(5) ภาคการคา มูล คา เศรษฐกิจ สาขาคา สง คา ปลีก คิด เปน รอ ยละ 12.42
ของมูล คา ผลิต ภัณ ฑม วลรวมจัง หวัด ทั้ง นี้ในชว ง 4 ป ที่ผา นมา (ป 2556-2561) มีตัว เลขอัต ราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง การคาชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลคาการคาไมสูงนัก มูลคาการคาชายแดนจังหวัดสตูล
เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปยอนหลัง การนําเขา-สงออก ปจจุบันเปนสินคาเกษตร มีมูลคาและปริมาณเพิ่มขึ้น
อาทิ กระเทียม หอมหัวใหญ และสวนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาลม สําหรับสินคาสงออกที่มีปริมาณลดลง
สิน คา วัส ดุก อ สรา ง อาทิ อิฐ ดิน เผา ยัง มีก ารสง ออกไปมาเลเซีย และสิน คา เกษตร หอมแดง/หัว เล็ก
แตมีปริมาณลดลงมากจากเดิมเปนสินคาที่มีปริมาณและมูลคาสูง
2) ดานสังคม
จั งหวัด สตู ล ในภาพรวมยั งคงเป นเมื อ งที่ ส งบ การดํ า เนิ น ชี วิต แบบเรีย บงาย มี ค วาม
ปลอดภัยในชีวติ เมื่อเทียบกับจังหวัดขางเคียง ประชาชนจังหวัดสตูลมีความเปนอยูที่ดีมากขึ้นกวาในอดีตจาก
ความเปน เมือ งที ่เจริญ เติบ โตและมีส าธารณูป โภคสิ ่ง อํา นวยความสะดวกมากขึ ้น คุณ ภาพชีวิต ที ่ด ีขึ ้น
ภาพรวมของปญ หาดา นสัง คมมีส าเหตุจ ากการเปลี ่ย นแปลงทางสัง คม อาทิก ารเปลี่ย นเปนสัง คมเมือ ง
การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เนนวัตถุนิยม ภาวะแขงขันกันในดานตางๆ ปญหา
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จากโรคอุบัติใหมจนเกิดความเครียด ทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้น ความลมเหลวของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ปญหาความยากจน มีรายไดไมแนนอน ปญหาปจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ
ใหมีสติของคนในสังคมมีนอ ยลง จึงทําใหหลายคนหันไปใชกํา ลัง และความรุนแรงในการแกไขปญ หาตางๆ
ตนเองกําลังเผชิญอยู เปนตน จังหวัดจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดานการศึกษาแกสมาชิก
ในสังคมเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในปญหาตาง ๆ ใหมากขึ้น สงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได ปลูกฝง
และพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมใหมีคุณธรรม ตลอดจนการสรา งคานิยมที่ดี และรณรงคใหประชาชน
รวมมือในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
(1) โครงสรา งประชากรของจั งหวั ด สตู ล ในป จ จุบั น มี กลุ มวั ยทํ างานมี แนวโน มลดลง และ
ประชากรผูสูงอายุก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะตองมีการเตรียมการรองรับสําหรับการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสรางพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชีพ สรางรายไดและสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหลงเงินทุน
ตางๆ เพื่อเปนการเสริมรายไดเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานไดตามศักยภาพ
(2) ดานแรงงาน สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในป 2558-2562 มีสัดส วน
ผูอยูในกําลังแรงงานเฉลี่ยตอประชากร คิดเปนรอยละ 53.59 โดยเปนผูมีงานทําเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 97.89
ของกําลังแรงงาน ผูมีงานทําในภาคเกษตรในจังหวัดตอกําลังแรงงานที่มีงานทําในจังหวัดสตูล คาเฉลี่ยป 2562
พบว าอั ตราการมี งานทํ าในภาคเกษตรจั งหวั ดสตู ล มี อั ตราลดลงร อยละ 7.07 เมื่ อเที ยบกั บค าเฉลี่ ย ป 2561
(ค าเฉลี่ ยป 2561 มี ร อยละ 50.76) ขณะที่ อั ตราการจ างงานนอกภาคเกษตร มี อั ตราเพิ่ มขึ้ นร อยละ 7.29
เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยป 2561 (คาเฉลี่ยป 2561 มีรอยละ 49.24) อัตราการวางงานคิดเปนรอยละ 1.71
เพิ่ มขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอยละ 11.76 (ป 2560 อัตราการวางงาน 1.53) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
กําลังแรงงานในภาพรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการปรับตัวหรือลงทุนเพิ่มขึ้นไมม ากนัก และ
ขณะเดียวกันสถานศึกษาตางๆ ก็มีผูจบการศึกษามาอยางตอเนื่องทุกป
(3) ด า นการศึ ก ษา มี จํ า นวนนั ก เรี ย น สพป.ลดลงอย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ป 2556-2562
ผลสัม ฤทธิ์ทางการศึก ษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ํ ากวา ระดับ ประเทศ จึง ตอ งมี การจั ดทํ า
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงขึ้น ทั้งดานพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ เปนตน จุดเดนทางการศึกษาของจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหจังหวัด
สตูลเปนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษานํารอง จํานวน 10 แหง และจะเพิ่ม สถานศึกษานํารองใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 50 แหง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 150 แหง
(4) ดานการสาธารณสุข อัตราสวนของบุคลากรทางการแพทย ตอประชากรของจังหวัดสตูล
ในภาพรวม พบวา แพทย 1: ๔,๑๙๓ , ทันตแพทย 1: ๘,๖๑๒ ยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ในขณะที่เภสัชกร
และพยาบาลอั ตราส วนใกลเคี ย งกั บ เกณฑ ที่ กํ า หนด มี โรงพยาบาลที่ ผ านการรั บ รองคุณ ภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน HA จํานวน ๖ แหง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ แหง คิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ อัตราปวยของผูปวย
นอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบหายใจ 47,932.10 โรคระบบไหลเวียนเลือด 44,582.11 และ
โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 44,532.21 ตอแสนประชากร สาเหตุการณเสียชีวิตที่สําคัญของ
ผูป ว ยจั ง หวั ด สตู ล 3 ลํ าดั บ แรก ได แ ก วั ย ชรา ความดั น โลหิ ต สู ง ไม ท ราบสาเหตุ (ปฐมภู มิ ) หั วใจล ม เหลว
ซึ่ งโรคไม ติด ต อ เหล า นี้ มี ส าเหตุ จ ากพฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพ เชน การกิ น อาหารไม ถู ก หลั ก โภชนาการ
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การสูบบุหรี่ การขาดการออกกําลังกาย การพักผอนไมเพียงพอ และความเครียด เปนตน จึงตองรณรงคและ
ใหความรูแกประชานลดการใชพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เนนการปองกันมากกวาการรักษา รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐตองจัดหาครุภัณ ฑทางการแพทยที่ยังขาดแคลนสําหรับโรคดังกลาวใหเพียงพอรองรับปริม าณผูป วย
ที่เพิ่งสูงขึ้น
(5) ดานความยากจนพบวาสัดสวนคนยากจนของจังหวัดมีแนวโนมเพิ่มชึ้นทุกป ในป 2561
เพิ่ มขึ้นเปนรอยละ 12.56 สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ อยูที่รอยละ 9.85 หนี้สินตอครัวเรือนคอนขางสูง
อยูที่ 344,914 บาทตอครัวเรือน ซึ่งต่ํากวาระดับประเทศที่มีหนี้สิน 353,210 บาทตอครัวเรือน คาใชจาย
เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ลดลง รอยละ 0.38 ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมมีปญหาการกระจายรายได
อยูในระดับคอนขางนอ ย โดยสะทอ นจากคา สัมประสิท ธิ์ค วามไมเสมอภาคดานรายได (Gini coefficient)
ในชวง 5 ป ที่ผานมาซึ่งอยูในระดับ 0.28-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ํา
ดานรายไดของจังหวัดสตูลกั บกลุมอันดามัน พบวา จังหวัดสตูลมี ความเหลื่อมล้ําดานรายไดรุนแรงมากกวา
จังหวัดในกลุมจังหวัดอันดามันคือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมีความเหลื่อมล้ําดานรายไดรุนแรงนอยกวา
ประเทศ (0.34) จังหวัดตองพั ฒ นาในพื้นที่ รอบนอกของจั งหวัดเพื่อ การกระจายรายไดที่ สมดุ ล ส งผลต อ
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
(6) รายไดรายจายและหนี้สิน ภาคครัวเรือ น ป 2562 ครัวเรือนของจังหวัด สตูล มีรายได
เฉลี่ย ตอ เดือ นๆ ละ 22,254 บาทสวนใหญเปน รายไดจ ากการทํ า งาน (รอ ยละ 69.3) ครัว เรือ นของ
จังหวัดสตูล รอยละ 49.5 เปนครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ตอครัวเรือน
ซึ่ง หนี้สินสวนใหญ (รอยละ 77.6) เพื่อใชในครัวเรือน คือใชในการอุปโภคบริโภครอ ยละ 39.5 ซื้อ บา น/
ที่ดินรอ ยละ 34.4 และหนี้เพื่อใชในการศึกษามีเพียงรอ ยละ 3.6 เทา นั้น สําหรับหนี้เพื่อ ใชทําธุรกิจจะสูง
กวาใชทําการเกษตรอยูรอยละ 16.8 คาใชจายเฉลี่ยตอ เดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งคาใชจายสวนใหญ
(รอ ยละ 87.0) ใชจา ยเพื่อ การอุป โภคบริโภค และรอ ยละ 13.0 ใชจา ยที่ไมเกี่ย วกับการอุป โภคบริโภค
และเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (รอยละ 3.85)
จาก 19,336 บาท ในป 2561 เปน 18,590 บาท ในป 2562
(7) กลุ ม คดี อ าญาที่ น าสนใจจํ า นวนคดี มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ภาพรวมการรับ แจ งในคดี ก ลุ ม
"คดี เกี่ ยวกับ ชี วิ ตร างกายและเพศ" ลดลง คดี ก ลุม คดี ความผิ ดเกี่ ยวกั บทรั พ ย การรั บ แจ ง เพิ่ ม ขึ้ น คดี กลุ ม
ความผิ ด พิ เศษ ภาพรวมมี ก ารรั บ แจ ง เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในคดี เกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.ป า ไม เพิ่ ม ขึ้ น 36 คดี
และ พ.ร.บ.ป า สงวนแห งชาติ เพิ่ ม ขึ้ น 24 คดี และคดี ก ลุ ม 4 คดี ที่ รัฐเป น ผู เสี ย หายภาพรวมการจั บ กุ ม
มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติด สามารถจับกุมเพิ่มขึ้น 425 ราย แตคดีเกี่ยวกับการพนันมีการจับกุมลดลง
83 ราย จั ง หวั ด จึ ง มี ม าตรการการขั บ เคลื่ อ นงานป อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม อาทิ เน น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพงานปองกันอาชญากรรมเชิงรุก มีการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการปองกันอาชญากรรม เชน
ระบบ CCTV, การนํ า แอพลิ เคชั่ น Police I Lert U เสริ ม การปฏิ บั ติ ข องศู น ย วิ ท ยุ แ ละเจ า หน า ที่ ตํ า รวจ
สายตรวจ เปนตน การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ประสานความ
รวมมือ ภาคประชาชน (งานชุมชนสัมพั นธ) รวมเป นสมาชิก จิตอาสา ยาเสพติดที่ แพรระบาดมากในพื้ น ที่
จั ง หวัด สตู ล มี แนวโนม เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะพื ช กระท อมและกัญ ชา สถิ ติก ารจับ กุ ม ผู ตอ งหาคดี ย าเสพติด
ป 2557-2558 มีแนวโนมลดลง และเพิ่มขึ้นในป 2559 -2562 กลุมเยาวชนยังคงเสี่ยงตอภัยยาเสพติด
ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ ประกอบกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนที่ มี ม ากขึ้ น ทั้ งกล อ ง CCTV เทคโนโลยี ช อ งทางสื่ อ สารเครื อ ข ายข า วสารที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น
ทําใหการดําเนินการจับกุมตองหาคดียาเสพติดเพิ่มมากขึ้น หากไมเรงปราบปรามจะเกิดการแพรระบาดอยาง
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รวดเร็ว โดยเฉพาะอย างยิ่งพฤติก รรมเลี ยนแบบของเยาวชน ทั้งนี้ จัง หวัดไดมี ม าตรการเพิ่ ม ความเข ม ข น
ในเชิงปองกัน ปราบปราม บําบัดและฟนฟู ปลุกจิตสํานึกดานจริยธรรม ศีลธรรมในปจเจกบุคคล ชุมชน สังคม
โดยต องนํ าหลั กปรั ช ญาเข า ใจ เข า ถึ ง พั ฒ นา โครงการ To be Number one หลั กการศาสนา อาศั ย ผู นํา
ทองถิ่น ผูนําศาสนา ในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง
(8) การเขา ถึง บริก ารสาธารณะ และขา วสารเทคโนโลยีค รัว เรือ นที ่เขา ถึง ไฟฟา และ
น้ําประปามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ในดานสัดสวนการเขาถึงไฟฟาคอนขางครอบคลุมครัวเรือ น ครัวเรือนที่ใช
กระแสไฟฟา จํานวน 104,281 ครัวเรือ น คิดเปน 99.99% การใชน้ําประปารอ ยละ 63.8 น้ําบอ /น้ํา
บาดาล รอยละ 29.5 น้ําจากแมน้ําลําคลอง น้ําตก รอยละ 5.5 และน้ําฝน 1.2 สวนใหญดื่มน้ําบรรจุขวด
รอยละ 78.4 และสัดสวนการใชอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ป 2561 เทากับรอยละ 57.96 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด สัดสวนใชโทรศัพทมือถือ ณ ป 2561 เทากับรอยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้ง
ในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมูบาน จากทั้งหมด 280 หมูบาน คิดเปนรอยละ 24.64
(9) ความความกา วหนา ของคนจัง หวัด สตูล ในภาพรวม ป 2558-2462 มีค า ดัช นี
ความกา วหนา การพัฒ นาคน ป 2562 เทา กับ 05.893 เปน ลํา ดับ ที่ 50 ของประเทศ ใกลเคีย งกับ ป
2558 มีคา เทา กับ 0.5841 เมื่อ พิจ ารณาดัช นียอ ยพบวา การพัฒ นาที่อ ยูอ าศัย และสภาพแวดลอ มมี
ความกา วหนา มากที่สุดคือมีคาดัชนี 0.8488 รองลงมาเปน ดานการคมนาคมและการสื่อ สาร ดา นชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ดานชีวิตการงาน ดานรายได ดานสุขภาพ ดานการมีสวนรวม สวนดานการศึกษามี
ความกาวหนานอ ยที่สุด คือ มีคาดัชนี 0.3737 ดานสุข ภาพ ดานรายได มีแ นวโนม ความกา วหนา ลดลง
อยางตอเนื่อง ดานการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโนมความกาวหนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ดานขี
วิต การงานมีความกาวหนา นอ ยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีก ารดํา เนินการแกไขปญ หา
และพัฒ นาคนในจัง หวัด ใหมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดียิ ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและลด
ชองวางการพัฒนาระหวางพื้นที่ พัมนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก
(10) ปญ หาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเปนเมืองที่สงบ การดําเนินชีวิตแบบเรียบ
งาย มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดขางเคียง แตมีปญหาสังคมหลายดานที่ตองแกไข อัตราการ
หยาราง เฉลี่ย ป 2553-2562 คิดเปนรอยละ 1.02 ปญหาเหลานี้มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ป 2562 มีอัตรา
การหยาราง รอยละ 1.23 ขอมูล จปฐ. ป 2562 มีการสํารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบวาครอบครัว
มีความอบอุน จากการสํารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑจํานวน 71,699 ครัวเรือน ไมผาน
เกณฑ 96 ครัวเรือน อําเภอที่ไมผานเกณฑ ไดแก เมืองสตูล 51 ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง
6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยูที่ระดับ 8.13
ลดลงจากปกอนหนา รอยละ 8.21 สถานการณดานความรุนแรงในครอบครัว พบวาในรอบ 7 ปที่ผานมา
(พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2563) มีสถิติความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นแลวทั้งหมด 123 ราย ป ๒๕๕7 จํานวน
๑1 ราย, ป ๒๕58 จํานวน 15 ราย , ป ๒๕59 จํานวน 18 ราย, ป ๒๕๖0 จํานวน 6 ราย, ป ๒๕๖1
จํานวน 25 ราย, ป ๒๕๖2 จํานวน 35 ราย และป ๒๕๖3 จํานวน 13 ราย จากขอมูลสถิติจะพบวา
สถานการณดานความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป ๒๕๖๒ มีผูที่ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวจนถึงแกชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสตูล เรียงลําดับ
ได ดังนี้ คือ ๑) เมาสุราและจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การขม ขืน) ๓) การหึงหวง การ
นอกใจ ๔) การพู ดจาดุดา ถู ก ดูถูก ดูแ คลน จังหวัดสตู ลจึงควรมุงเน นและให ความสําคั ญกั บมาตรการและ
นโยบายเชิงการปองกันและลดความเสี่ยงจากความรุนแรง รวมถึงการสรางองคความรู ทักษะดานกระบวนการ
ชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําความรุนแรงใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอาสาสมัครหรือ
เครือขายดานสังคมทุกประเภท การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทํางานเชิงรุกของศูนยปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสรางทีมเฝาระวังสถานการณดานความ
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รุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนอยางครอบคลุม สถานการณ เด็กและเยาวชน มีจํานวนทั้งหมด 126,741
คน คิด เป นรอ ยละ 39.1 ของประชากรทั้ งหมดในจังหวัดสตูล แบ งเปน เด็ก (อายุต่ํากวา 18 ป บริ บู รณ )
จํานวน 88,427 คน แยกเปนเพศชายจํานวน 45,475 คน และเพศหญิงจํานวน 42,952 คน และเยาวชน
(อายุ 18-25 ป) จํานวน 38,314 คน แยกเปนเพศชายจํานวน 19,676คน และเพศหญิงจํานวน 18,638
คน จากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลและใหการชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาทางสังคม พบวา
เด็กและเยาวชนอาศัยอยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก กําพรา มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน การใชยาเสพ
ติด ปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนหญิง ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศ จังหวัดสตูลจึงควรมุงเนนและ
ใหความสําคัญกับมาตรการและนโยบาย ดานการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และมี ความรับผิดชอบตอ สังคม เชน โครงการเงินอุด หนุนเพื่ อ การเลี้ยงดู เด็ กแรกเกิ ด โดยจ ายเงิน
อุดหนุนเพื่อใหเด็กแรกเกิดไดรับการเลี้ย งดูที่มีคุณ ภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย การสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
คายเยาวชนจิตอาสาพัฒนา โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โครงการฝกทักษะและประสานสง
ตอดานอาชีพสูตลาดแรงงานในจังหวัด ผูสูงอายุ ผูสูงอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป จํานวน 40,896 คน คิดเปน
รอยละ 12.63 ของประชากรทั้งหมด ผูสูงอายุ 100 ปขึ้นไป จํานวน 77 คน ผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน 34,894 คน จากสถานการณ การเขา สูสังคมผูสูง อายุ ของจังหวัดสตูล ซึ่งมี แ นวโนม เพิ่ ม ขึ้น อยาง
ตอเนื่องในทุกๆป สภาพปญหาที่พบในกลุมคนผูสูงอายุไดแก ปญหาผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง ไมมีครอบครัวดูแล
ปญ หาดานที่อยูอาศัยที่ไมมั่นคงในผูสูงอายุ ปญหาดานสุขภาพและความพิการ ปญหาดานเศรษฐกิจและ
รายได จั งหวัด สตู ล จึ ง ควรมุ งเน น และให ค วามสํ า คั ญ กั บ นโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู สู งอายุ เช น
การสรางบานพักสําหรับผูสูงอายุที่ไมมีคนดูแลและเตรียมบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุ การจัดตั้ง
ศู นย ป ระสานงานบริก ารจั ดหางานในผู สูง อายุ เพื่ อ ส งเสริม ให เกิ ด รายได ห มุ นเวีย นเพิ่ ม เติ ม จากเบี้ ย ยั งชี พ
และการเสริมสรางความเข ม แข็ งของเครือ ข ายดา นผูสู งอายุ ในระดั บท อ งถิ่น ดานคนพิ ก าร จัง หวั ด สตู ล
มีคนพิการ รวมทั้ง 7 อําเภอ จํานวน 9,074 คน ซึ่งไดจําแนกตามประเภทความพิการ ดังนี้ ทางการเห็ น
531 คน ทางการได ยินหรื อสื่ อความหมาย 1,732 คน ทางการเคลื่ อนไหวหรือทางร างกาย 4,512 คน
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 556 คน ทางสติปญญา 1,012 คน ทางการเรียนรู 135 คน ทางออทิสติก 72 คน
และพิการซ้ําซอน 524 คน มีที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 9,074 คน ดานคนพิการในจังหวัดสตูล
พบวา มีแนวโนมจํานวนคนพิการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆป และสามารถเพิ่มการเขาถึงบริการการจด
ทะเบียนจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการไดครบ 100% แตจังหวัดสตูลยังพบปญหาและ
อุปสรรคในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ ความเขมแข็งและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนยบริการคนพิการในระดับทองถิ่น การจางงานคนพิการ การขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานการดูแลคน
พิการ สภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยของคนพิการที่ไมเหมาะสม จังหวัดสตูลจึงควรมุงเนนและใหความสําคัญ
กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เชน การสงเสริมเครือขายศูนยบริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง การสรางชองทางและสงเสริมการจางงานคนพิการในทุกอุตสาหกรรมของ
ตลาดแรงงาน การจัดหาแหลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มงบประมาณดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม
และที่อยูอาศัยของคนพิการที่อยูในสภาพลําบาก
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากขอมูลสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดสตูลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พบวาจังหวัดสตูลมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
(1) ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดลอ มภาพรวม ป 2559 - 2561 พื ้น ที ่ป า ไมมี
แนวโนม เพิ ่ม ขึ้น ในป 2561 พื ้น ที ่ป า ไมค ิด เปน รอ ยละ ๓๙.99 เพิ ่ม ขึ ้น จากป 2559 รอ ยละ 1.70
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ปริม าณน้ํ า ตน ทุน ยัง ไมเ พีย งพอตอ ความตอ งการใชน้ํ า ดา นสิ ่ง แวดลอ มมีก ารบริห ารจัด การขยะที ่ดี
คือ แมวา จะมีป ริม าณขยะเพิ่ม ขึ้นแตส ามารถนํา ขยะไปใชป ระโยชนโดยการรวบรวมขายรา นรับ ซื ้อ ขยะ
รีไซเคิล ธนาคารขยะรีไซเคิล หมักทําปุย แกสชีวภาพ เลี้ยงสัตว อื่น ๆ จํานวน 179 ตัน/วัน ไดในสัดสวนที่
สูงถึง รอยละ 59.5 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิด ขึ้น มีบ างพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ย วมีแ หลงกําจัดขยะ
ไมเพียงพอ
(2) ทรัพยากรปาไม พื้นที่ปาไม จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,887,104.44 ไร (นับรวม
พื้นที่ที่เปนสวนของน้ําทะเล กรณีไมนับสวนของน้ําทะเล มีเนื้อที่ 1,549,393 ไร) หรือเทากับ 3,019.37
ตารางกิโลเมตร มีส ภาพปา ที่มีความหลากหลายทั้งปา บกและปา ชายเลน มีพื้นที่ปา ตามกฎหมายและมติ
ค ณ ะ รัฐ ม น ต รี ทั ้ง สิ ้น จํ า น วน 8 7 9 ,3 5 5 .7 6 ไร คิด เปน รอ ย ละ 4 6 .5 9 ข อ งพื ้น ที ่จ ัง ห วัด
ป 2560 พื้น ที่ป า ไมเพิ ่ม ขึ้น เปน รอ ยละ 39.51 (745,585.77 ไร) ตอ มาในป 2561 มีพื ้น ที ่ป า ไม
เพิ่ม ขึ้น รอยละ 39.99 (754,742.77 ไร) การบุก รุกพื้นที่ปาไม เกิดขึ้นในทุก อําเภอของจังหวัด สตูล
สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุกทําลายปา เพราะตองการที่ดินมาใชเปนที่อยูอาศัยและเพื่อนําพื้นที่ม าปลูก
พืช ผลทางการเกษตร จากขอ มูลในป ๒๕๖๑ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปา ถูก บุกรุก จํานวน ๔๒๔-๓-๕๙.๘๘ ไร
ลดลงจากป ๒๕๖๐ สถานการณก ารบุก รุก ในภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง ยกเวนในพื้นที่ที่เปน แหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง เชน เกาะหลีเปะ มีปญหาการบุกรุกคอนขางรุนแรง จังหวัดสตูลจึงรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ หามาตรการในการปองกันแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาและการฟนฟูพื้นที่ปาที่ทวงคืน (พลิกฟน
พื้นปา) การบุกรุก พื้นที่ปาชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชนสวนใหญไดตระหนัก ถึงคุณคาของทรัพยากร
ปาชายเลน และไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณปาชาย
เลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโนมดีขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางสวนที่มีประชาชนเขาไปอยูอาศัย ทํา
ประโยชนในพื้น ที่ปา ชายเลยโดยไมมีเอกสิท ธิ์ โดยพื ้น ที่ปา ชายเลนตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ ป 2514
มีจํานวน 277,436.55 ไร คิดเปนรอยละ 14.84 ของพื้นที่จังหวัด จากการสํารวจเมื่อป 2557 มีพื้น ที่
225,890 ไร ป 255๗ มีพื้น ที ่ปา ชายเลน จํา นวน 225,890 ไร จัง หวัด ยัง คงตอ งมีม าตรการตา ง ๆ
ในการแกไขปญหา รวมทั้งสงเสริมใหภาคทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหา และรวมกันปลูก
ปาชายเลนอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําตามธรรมชาติ
(3) ทรั พ ยากรดิ น มี ป ญ หาดิ นเสื่ อ มโทรม เนื่ อ งจากการใช สารเคมี การปลู กพื ช เชิ งเดี่ ย ว
เพื่ อ การพาณิ ชย และการใชประโยชนที่ดินไมตรงตามสมรรถนะของดิ น สงเสริมใหมีการปรับปรุงดินเพื่อให
เป นพื้นที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรรม และใหเกษตรกรปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิ ต
ลดต นทุ นและสามารถเพิ่ มรายได ให แก เกษตรกรซึ่ งเป นรายได หลั กของจั งหวัดสตู ล การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
จังหวัดสตูลมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปาไมและเพื่อการเกษตรเปนสวนใหญ รองลงมาคือการใชประโยชน
เพื่อเปนแหลงน้ํา ชุมชนและสิ่งปลูกสราง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลําดับ โดยป 2561 พื้นที่ในการสรางชุมชน
และสิ่งปลูกสรางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 17.23 เมื่อเทียบกับป 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน
ซึ่งจัง หวัด ตอ งมีม าตรการรองรับ การบริห ารจั ดการชุม ชนในดานต า งๆ อาทิ ด านอุ ป โภค สาธารณู ป โภค
การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน และมี พื้นที่เกษตรกรรมลดลง รอยละ 0.99 ซึ่งตอ งมีการบริหารจัดการ
ดานเกษตรในลักษณะเพิ่มมูลคามากขึ้น
(4) ทรั พ ยากรน้ํ า ปริม าณน้ํ า ตน ทุน ของจัง หวัด ยัง ไมเพีย งพอตอ ความตอ งการใชน้ํ า
ใน ฤดูแ ลง ในบางป ทั้งนี้ค วามตอ งการใชน้ํา ของจัง หวัด ในฤดูแ ลง สวนใหญเปน ความตอ งการใชเพื่อ
การเกษตรและอุป โภคบริโ ภคเปน หลัก การขาดแคลนน้ําในช วงฤดูแล งในพื้ นที่ จังหวัดสตู ล ป ญหาเกิ ดขึ้ น
เนื่องจากไม มีแหล งกั กเก็ บน้ําขนาดใหญ ไม มี ระบบกระจายน้ํ าจากจากแหล งน้ํ าที่ เพี ยงพอ แหล งน้ํ าตื้ นเขิ น
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การบุกรุกทําลายปาตนน้ํา และการบริหารจัดการน้ําที่ไมเหมาะสม จังหวัดจะตองดําเนินการใหมีแหลงกักเก็บน้ํา
ขนาดใหญ ใหมีระบบกระจายน้ําจากแหลงน้ําที่ เพิ่ มขึ้น เพื่ อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทํานา การพัฒนาเมืองและ
ชุ มชนขาดการควบคุ มและการวางแผนอย างเหมาะสม คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า อยู ในระดั บ เกณฑ พ อใช
จั ด เป น แหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ประเภทที่ ๓ แหล ง น้ํ า ที่ ได รั บ น้ํ า ทิ้ ง จากกิ จ กรรมในพื้ น ที่ ที่ ส ามารถใช ป ระโยชน
เพื่ อการอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
การเกษตร มีการปนเปอนที่สูงควรแกไข ไดแก แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปอนที่สูง
ควรเฝาระวัง แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (FCB) โดยแหลงกําเนิดที่เปนสาเหตุของปญหามาจากการปนเปอน
ของอุจาระของสัตวเลือดอุนจากพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน เชน มนุษย วัว ควาย และสัตวเลี้ยง ที่อยูบริเวณ
ริมคลอง ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินการจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อเฝาระวัง
(5) ทรัพยากรชายฝง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร สวนใหญ
คงสภาพปกติ สามารถพบไดในเขตอําเภอ ๔ อําเภอ ไดแก อําเภอทุงหวา อําเภอละงู อําเภอทาแพ และอําเภอ
เมือง การกั ดเซาะชายฝ ง โดยส วนใหญจ ะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณชายฝง
รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแกไขปญหาจังหวัดสตูลไดสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการกอสรางเขื่อน
กั น ตลิ่ ง พั ง ในหลายพื้ น ที่ ที่ มีป ระสบป ญ หาการกั ด เซาะมาก และในบางพื้ นที่ อ งค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น
ก็ไดดําเนินการสรางเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด การปลูกปา การสรางปะการังเทียม ทําใหพื้นที่ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ
มีแนวโนมลดลง ป 2560 พบวามีการกัดเซาะเปนระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.19 ของความ
ยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง
(6) ทรัพยากรธรณี สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกตางกันหลายยุค
ทํ าใหมีการสํารวจพบแหลงแรที่สําคัญหลายชนิดดวยกัน เชน แบไรท พบบริเวณอําเภอทุงหวาและอํ าเภอ
ควนกาหลง พลวง พบบริเวณอําเภอควนกาหลงและอําเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอําเภอควนโดนและอําเภอ
เมื อ งสตู ล ตะกั่ ว พบบริเวณอํ า เภอควนกาหลง เหล็ ก พบบริเวณอํ า เภอควนโดนและอํ า เภอควนกาหลง
นอกจากนั้นยังพบแรอื่น ๆ อีกหลายชนิด เชน ถานหิน หินปูน โดโลไมล และวุลแฟรม เปนตน ปจจุบันไมมี
ปญหาดานธรณีวิทยาในพื้นที่
(7) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในป 2561 มู ลค าความเสี ยหายมากที่ สุ ดจากอุ ทกภั ยมี จํ านวน 887,885.25 บาท รองลงมาคื อวาตภั ย
จํานวน 606,812.50 บาท ทั้งนี้ภัยแลงไมมี อยางไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรตองเฝาระวังและ
มีมาตรการปองกันอยางตอเนื่อง ปญหาอุทกภัย ที่ทําใหประชาชนเดือนรอน เนื่องจากการกอสรางสิ่งปลูกสราง
ขวางทางน้ํา
การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทําลายปา หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดสตูลต อง
กําหนดมาตรการตาง ๆ ในการแกไขปญหาในระยะยาว เพื่อแกไขปญหา จังหวัดสตูลประสบภัยจากดานคมนาคม
และการขนสงมากที่สุด รองลงมาเปนภัยดานพายุและวาตภัย และอัคคีภยั ตามลําดับ
(8) สิ่งแวดลอม จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันตอป ในป 2563 มีปริม าณขยะ
วันละ ๓๐4.62 ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ป เพิ่มขึ้นจากป 2562 คิดเปนรอยละ 0.64 ขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จัง หวัดสตูล มีแนวโนมสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัด สวนการนําขยะไปใชประโยชนได
เพิ่มมากขึ้น โดยในป 2562 อยูที่รอยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไมไดรับการกํา จัด
อยางถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกคางเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณยานพาหนะในการจัดเก็บและ

77

ขนสง ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเนื่อ งจากจํานวนประชากรและจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่ม ขึ้น ขาดการบูรณาการ
รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรูความเขา ใจและการมีสวนรวมใน
การลดคัด แยกและนํ า กลับ มาใชใหมห รือ สรา งมูล คา จากขยะ หนว ยงานที ่เกี ่ย วขอ งในจัง หวัด สตูล
โดยเฉพาะอยา งยิ่งสํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล รวมกับองคก รปกครองสว น
ทอ งถิ่น ในพื้น ที่ห ามาตรการตา ง ๆ ในการแกไ ขปญ หาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง สง เสริม ใหภ าค
ประชาชน เยาวชน เขามามีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพรอมกับความ
เจริญในพื้นที่
(9) การใชพ ลังงานไฟฟา เชื้อเพลิง และพลัง งานทดแทน การใชพลังงานไฟฟาของจังหวัด
สตูล ในป 2560 จะเห็ นไดวามีแนวโนมการใชไฟฟ าลดลงจากป 2559 จํานวนการใชไฟฟา 346,618,164
กิโลวัตนตอชั่วโมง ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.55 ปจจุบันมีอัตราสวนการใชพลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมาคือที่อยูอาศัย รอยละ 39.01 การใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะ ป 2560
มีอัตราการใช อยูที่ 82,702,067 พันลิตรตอป ลดลงจากป 2559 คิดเปน รอยละ 34.80 ไฟฟาและพลังงาน
ทดแทน การใชพลังงานไฟฟ าของจังหวัดสตูลใน ป 2560 จะเห็ นได วา มีแนวโน มการใช ไฟฟ าสูงขึ้น จํ านวน
366,358,678 กิโลวัตนตอชั่วโมง คิดเปนรอยละ 5.48 อัตราสวนของบานที่อยูอาศัย ปจจุบันมีอัตราสวนการใช
พลังงานรอยละ 39.02 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการลดการใชพลังงาน และสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานใหมากขึ้น อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจังหวัดสตูลมี
ศักยภาพพลังงานทดแทนปจจุบัน 604,027.3834 Ktoe เพื่อรองรับการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นทุกป
จากขอมูลจํานวนผูใชพลังงานไฟฟา และปริมาณการใชไฟฟารายสาขาของจังหวัดสตูลในป 2560
จะเห็ น ได วา มี แ นวโน ม การใช ไฟฟ า สู ง ขึ้ น แบบก า วกระโดด และสั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานสู ง สุ ด จะอยู ใน
ภาคอุตสาหกรรมและบานที่อยูอาศัย โดยปริมาณการใชไฟฟ าสูงสุดของป ๒๕๖๐ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๕ น. ซึ่ ง มี ค วามต อ งการปริ ม าณไฟฟ า สู ง สุ ด จํ า นวน ๖๐.๕๑ เมกกะวั ต ต ดั ง นั้ น
จึงควรสงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาและสนับสนุ น
การใชพลังงานทดแทน เพื่อเปนการเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานการลดใชพลังงานในภาพรวมของจังหวัด
จากขอมูลดังกลาวแมวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะยังไมรุนแรงนักในปจจุบันแตมีแนวโนม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จั ง หวั ด สตู ล จึ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ หาในการหาแนวทางป อ งกั น อนุ รั ก ษ และฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด สรางจิตสํานึกในทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา การสรางแหลง กักเก็บน้ํา การบริหาร
จัดการขยะที่มาพรอมกับความเจริญในพื้นที่ ดําเนินการใหเปนรูปธรรมในดานตาง ๆ อาทิ การคัดแยกขยะตน
ทางและการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยใน
ที่สาธารณะ การลดการใชพลาสติกและโฟม การแกไขปญหาขยะทะเล การรักษาสิ่งแวดลอมและความอุดม
สมบูรณของแมน้ําลําคลอง การสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ การสร า งความอุ ด มสมบู ร ณ ของป า ต น น้ํ า .
การพิทักษรักษาและเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน และการสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝง
3. สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ
1. การดําเนินโครงการ สวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน มีบางโครงการที่ดําเนินการลาชากวา
แผนทีก่ ําหนด
2. ประสิทธิภาพการเบิกจาย ในภาพรวมอยูทรี่ อยละ 54.25
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3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
จากการกํากับติดตามและวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ มีปญหาอุปสรรคดังนี้
3.1 ดานบุคลากร หนวยงานขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน อาทิ การเขียนแบบแปลน,
บุคลากรที่เกี่ยวของในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขาดความความรูความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการจัดซื้อจัดจ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ, การเปลี่ยนแปลงบุคคลในระหวาง
การดําเนินโครงการทําใหไมเกิดความตอเนื่อง
3.2 ดานการบริหารจัดการ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เปนผลใหโครงการที่มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ที่ กํ าหนด ซึ่ง จังหวัดจะตอ งชะลอการดําเนินการและจําเป นต องขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรม/งบประมาณ ใหสามารถดําเนินการได ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
3.3 ดานการดําเนินงานโครงการ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) เปนผลใหโครงการที่มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากไมสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่กําหนด และสําหรับโครงการในลักษณะกอสรางลาชาเนื่องจากการการขนสงตางๆ เนื่องจากมีการ
ตั้งดานระหวางจังหวัด การปดพื้นที่จังหวัด การกําหนดระยะเวลาการเดินทาง การขนสงตางๆ จึ งต องมี
กระบวนการขออนุญาต จึงทําใหการดําเนินโครงการเกิดความลาชา มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูป
รายการซึ่งตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจึงทําใหเกิดความลาชา
3.4 ดานทรัพยากร บางหนวยงานมีทรัพยากรไมเพียงพอในการนํามาใชในการเปนวัตถุดิบในการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งตองมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน การขอความรวมมือบุคลากรจากหนวยงานอื่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
3.5 ดานการดําเนินงานตามโครงการจริง จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) หนวยปฏิบัติตองใชความพยายามในการปรับแผนการดําเนินการใหสามารถ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย ทําใหมีความลาชาและไมเปนไปตามแผนที่วางไว
3.6 ดานการดําเนินงานกิจกรรมยอยของโครงการ มีการลาชาในกิจกรรมบางอยางของโครงการ
ทําใหกิจกรรมอื่นที่ตอเนื่องของโครงการลาชาเพราะตองรอขั้นตอนดังกลาว จึงทําใหการดําเนินโครงการไม
เปนไปตามเปาหมาย
3.7 ดานการปรับลดงบประมาณในการดําเนินโครงการ เมื่อมีการปรับลดงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ มีผลตอการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ จึงมีความจําเปนตองโอนเปลี่ยนแปลง
บางรายการเพื่อใหสามารถดําเนินโครงการไดตามเปาหมายที่กําหนด
3.8 ดานการวาจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการ ตองใชเวลาในการหาผูรับจาง มีความลาช า
ทําใหผลการดําเนิ นงานตามโครงการตองลาชาไปดวย ผูรับจาง คูสัญญาภายนอกโครงการรับงานจากหลาย
หนวยงาน ซึ่งตองสงงานในระยะเวลาใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินโครงการ ประกอบกับใน
กระบวนการตรวจรับตองการเวลาในการตรวจงานเพื่อใหผลงานมีคุณภาพตามที่กําหนด
3.9 ด า นผู รั บ บริก าร ผู ใช ป ระโยชน จ ากโครงการไม รว มมื อ เท า ที่ ค วร ทํ า ให โครงการบรรลุ
เปาหมายแลวแตไมสามารถรักษาใหเกิดความยั่งยืนได และผูรับบริการบางสวนมีความคาดหวังจากโครงการ
เกินกวาที่เปนกิจกรรมและผลงานจริงของโครงการ ทําใหผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับความคาดหวัง
3.10 ดานภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล มีบางโครงการการดําเนินโครงการลาชาเนื่องจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
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4. ขอเสนอแนะการพัฒนา
1. ในการดําเนินงานควรมีการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหชัดเจนเพื่อไมให
เกิ ดขอผิดพลาดในการดําเนินการ โดยเฉพาะระเบียบพัสดุ กระบวนการจัดซื้อ จัดจาง จังหวัดจึงไดมีการจัด
ฝกอบรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูเกี่ยวของ
ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การดําเนินโครงการควรคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่รับประโยชนจากโครงการโดยกําหนดผูที่ประสบ
ปญหาอยางแทจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและเขาถึงประชาชน
รวมถึงความพรอมของพื้นที่ดําเนินการและแบบรูปรายการ
3. ควรมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานในการกํ า หนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการติ ด ตามและเร ง รั ด การใช
งบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของหนวยปฏิบัติ อาจจะมีการจัดทํา MOU ระหวาง
ผูวา ราชการจังหวัดกับหัวหนาสวนราชการ ใหเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล เปนตน
4. หนวยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพรอมดานพื้นที่ ดานรูปแบบรายการ ตรวจสอบ
แบบแปลน กระบวนการจัดซื้อจัดจาง หาผูรับจางไวลวงหนา และกอหนี้ผูก พันไดตอเมื่อพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปมีผลบังคับใชและไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากสํานักงบประมาณ
5. จากสถานการณ ก ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เปน ผลให
โครงการที่มีผูเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด และโครงการ
อื่นๆ เกิดความลาชา ซึ่งในเชิงนโยบายควรขยายเวลาใหจังหวัดสามารถเสนอคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/
งบประมาณ ไปยังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ได เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการไดสอดคลองกับสถานการณ

