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บทที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 11 (6)
กำหนดให้ ก.บ.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเบิ กจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและ
แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒ นาจั งหวัด ประเมิน ผลการดำเนิ น งานและโครงการแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล เพื่อนำข้อมูลจาก
การติดตาม มาวิเคราะห์ และนำไปพั ฒ นาการปฏิบัติราชการ รวมทั้งพัฒ นากระบวนการจัดทำแผนพัฒ นาจังหวัด
ให้สามารถจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัดสตูลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัด รับทราบปั ญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ให้สาธารณะได้รับทราบ และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นาจังหวัดหรือการนำไปใช้ประโยชน์
ของสาธารณชน
3. เป้าหมาย
1. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
3. หน่วยดำเนินการตามโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการ
4. สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดสตูล
5. ระยะเวลาดำเนินการ :
ภายในเดือนตุลาคม 2564
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6. ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินงาน
6.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล
6.2 ประชุม ชี้แจง กรอบแนวทางการประเมินต่อหน่วยดำเนินการตามโครงการ
6.3 การติดตามประเมินผล อาทิ การประชุม การสำรวจพื้นที่ การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม
6.4 วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแบบสำรวจ
6.5 สรุปรายงานผลเป็นรูปเล่มรายงาน และลงข้อมูลเว็บไซต์จังหวัด
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การตรวจติ ดตามการดำเนิ นงานตามนโยบายรัฐบาล ยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาจั งหวัด และประเมิ นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลและกลุ่มจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข ในการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการจั ดทำ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต่อไป
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บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล
1. สภาพทั่วไป
จั งหวัดสตู ล เป็ น จั งหวัด สุ ด เขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่ งทะเลอัน ดามัน ห่ างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของ
น้ำทะเล) เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต
ตั้งอยู่ ระหว่างเส้ น รุ้ งที่ ๖ องศา ๔ ลิ ป ดาเหนื อ ถึง ๗ องศา ๒ ลิ ป ดาเหนื อ และเส้ น แวงที่ ๙๙ องศา ๕ ลิ ป ดา
ตะวัน ออก ถึง ๑๐๐ องศา ๓ ลิ ป ดาตะวัน ออก มีพื้ นที่ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาว
ประมาณ ๕๖ กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอัน ดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ณ เดื อ นธั น วาคม 2564 รวมทั้ งสิ้ น 324,835 คน ชาย 161,640 คน หญิ ง 163,195 คน จำนวน
ครั ว เรื อ น 107,562 ครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามร้ อ ยละ ๗๖.๕๐ ศาสนาพุ ท ธ ร้ อ ยละ ๒๒.๙๘
และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.๕๒ มีวัด ๔3 วัด ที่พักสงฆ์ 29 แห่ง มัสยิด ๒๓8 แห่ง โบสถ์คริสต์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า ๓ แห่ง
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย์
2. การเมืองการปกครอง
แบ่ งการปกครองออกเป็ น 7 อำเภอ 36 ตำบล 280 หมู่ บ้ าน มี ห น่ วยงานส่ วนภู มิ ภ าค 33 หน่ วยงาน
ส่ ว นกลาง 53 หน่ ว ยงาน และรั ฐ วิส าหกิ จ 13 หน่ ว ยงาน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 77 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง เป็นหลัก โดยมี
สัดส่วนร้อยละ 36.4 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มี สัดส่วนร้อย
ละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนร้อยละ 9.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ
8.2 และสาขาอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 33.6 ตามลำดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั งหวั ด สตู ล (GPP AT CURRENT MARGET
PRICES) ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP)
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่
ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2562 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด
อันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้และลำดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 178 บาท
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ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดั บ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยในปี 2562
มีมูลค่าเท่ากับ 30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP)
ภาพผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2558 – 2562
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
อั ต ราขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สตู ล ในปี 2562 หดตั ว ร้ อ ยละ -0.8 หดตั ว ต่ อ เนื่ อ งจาก
ที่ห ดตัว ร้ อยละ -0.1 ในปี ที่ ผ่ านมา เป็ น ผลจากการขนส่ งและสถานที่เก็บ สิ นค้ า การทำเหมืองแร่และเหมือ งหิ น
และการศึกษา ที่มีแนวโน้มลดลง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2562 จังหวัดสตูลมี GPP เฉลี่ยต่อหัว
105,827 บาท คิดเป็นลำดับที่ 41 ของประเทศ และคิดเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมีจังหวัดภูเก็ต
เป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สำหรับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดคือจังหวัดระนอง มีค่าเฉลี่ยเพียง 101,822 บาท
เท่านั้น หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2560-2562 ค่าเฉลี่ย
รายได้ตอ่ หัวของประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง
3.2 การเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
จั งหวัด สตูล มี เนื้ อที่ ทั้ งหมด 1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อครองเพื่ อ ทำการเกษตร 733,815 ไร่ มี ครัว เรือ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 45,310 ครัวเรือน ในปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2563 พื้นที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ แยกเป็นรายอำเภอ ดังตาราง
ตารางแสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2563
พืช
พื้นที่ปลูก (ไร่)
เศรษฐกิจ อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.ท่าแพ
ยางพารา
78,946 32,851 129,981 55,517
ปาล์มน้ำมัน 11,200
4,409
35,310 13,855
ข้าว
5,204
2,526
686
3,011
ลองกอง
271
945
1,038
320
ทุเรียน
213
904
831
283
เงาะ
136
382
474
113
มังคุด
156
471
665
110
จำปาดะ
94
693
325
83

อ.ละงู

อ.ทุ่งหว้า

อ.มะนัง

84,748
18,058
7,087
358
212
178
312
76

80,007
10,682
6
78
77
26
57
29

66,494
39,333
478
232
457
127
201
72

รวม
528,543
132,846
18,998
3,242
2,977
1,436
1,972
1,372

การประมง
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2563 มูลค่าทั้งสิ้น 4,278.55 ล้านบาท โดยสาขา
ที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 2,394.95 ล้านบาท รองลงมาคือ การประมงพื้นบ้าน 1,048.60
ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล 835 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2559 - 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
ผลผลิ ตจากการประมงทะเลพาณิ ช ย์ ที มี มู ล ค่ าเพิ่ มขึ้ น แต่ การประมงพื้ นบ้ านและการเลี้ ยงกุ้ งทะเลมี มู ลค่ าลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.66

๖

ปศุสัตว์
ปัจจุบัน จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 23,792 ครัวเรือน จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
สูงสุดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จำนวน 5,287 ราย รองลงมา คือ อำเภอละงู จำนวน 4,522 ราย และอำเภอท่าแพ
จำนวน 3,908 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงแบบผสมผสานกับ
อาชีพหลัก ซึ่งก็คือ การทำสวนยางพารา การทำสวนปาล์มน้ำมัน การทำสวนผลไม้ การทำไร่-นา เป็นต้น จำนวนสัตว์
ที่เลี้ ยงต่อครัวเรื อนมีจำนวนน้ อยและมักเลี้ ยงปล่ อยให้ หากินเองตามธรรมชาติ ในแปลงหญ้ าสาธารณะและในพื้ นที่
การเกษตรอื่น ๆ เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ ไร่-นา เป็นต้น เกษตรกรยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ
ของการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากนัก มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็นส่วนน้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก
(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มีโรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค และการบริหาร
จัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
3.3 การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 209 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,317.42 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน 4,604คน โดยจำแนกโรงงาน
ตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปไม้ยางพารา ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ล้านบาท คนงาน 1,385 คน
(2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม
(Compound Rubber) ทำยางแผ่ น ผึ่ ง แห้ ง /รมควั น ตามลำดั บ ปั จ จุ บั น มี จ ำนวนโรงงานทั้ ง สิ้ น 23 โรงงาน
เงินลงทุน 845.33 ล้านบาท คนงาน 391 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ำมันปาล์ม การทำอาหารทะเลกระป๋อง ตามลำดับ
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 445.44 ล้านบาท คนงาน 1,708 คน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2563 มีจำนวน 209 โรงงาน ลดลง จากปี พ.ศ.2562 จำนวน 148 โรงงาน คิดเป็น ร้อยละ
41.45 เงิน ลงทุน จำนวน 240.39 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.27 โดยประเภทโรงงานที่ ได้รับ อนุ ญ าต ได้แก่
ขุดตักดิน ซ่อมรถยนต์ ผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตนมสดไร้เชื้อ ผลิตน้ำแข็ง และก๊าซชีวภาพ
3.4 การพาณิชย์
การค้ า ชายแดนจั งหวั ด สตู ล มี มู ล ค่ า การค้ า ไม่ สู ง มี ช่ อ งทางด่ า นศุ ล กากรติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย
(รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือ
ด่านศุลกากรสตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่ง
ไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิดปิดด่าน 08.00 - 18.00 น. (เวลาไทย) (ปิดด่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
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ด่ านศุ ล กากรวั งประจั น เส้ น ทางถนน ติ ดกั บ ด่ านวั งเกลี ยนรั ฐ เปอร์ ลิ ส ประเทศมาเลเซี ย ตั้ ง อยู่ ที่
ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย) ปิดด่านในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2563 ไทยเป็นคู่ค้าลำดับ
ที่ 4 ของมาเลเซีย ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 591,068 ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุด คือ
จังหวัดสงขลา มีมูลค่าการค้ารวม 467,599.25 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน 5
จั งหวัด มี มู ล ค่าการค้ าชายแดน มู ล ค่า 539.19 ล้ านบาท (เป็ น อัน ดั บ 4 รองจากจั งหวัด สงขลา) นราธิว าส
(3,366.78 ล้านบาท) และยะลา (3,145.10 ล้านบาท) ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าลดลง
มูลค่า การค้า รวม ปี 2563 รวมทั้ งสิ้ น 539.19 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี 2562 มู ล ค่า 67.45
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 (ปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 471.74 ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 100.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มูลค่า 29.64 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.80 (ปี 2562 มีมูลค่าการส่งออก 129.76 ล้านบาท) ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสำคัญ ได้แก่
ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, อิฐก่อสร้าง, หอมแดง/หัวเล็ก , อาหารเสริม(สัตว์), ชา ผงปรุงสำเร็จ, ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น,
กุ้งแช่เย็น, อาหารปลาโอกิโกะแพลทตินัม, ปูนิ่มแช่เย็น และกล้วยไม้ลูกผสม
มูลค่าการนำเข้า ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 439.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มูลค่า 97.09 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.40 (ปี 2562 มีมูลค่าการนำเข้า 341.98 ล้านบาท) ประเภทสินค้าที่มีการนำเข้าสำคัญ ได้แก่
ปลาสด หรือปลาแช่เย็ น , หอยมีชีวิต , ปลาหมึก หอย, ส่ ว นประกอบเครื่องบีบ น้ำมัน ปาล์ ม , แมงดาทะเลแช่เย็น ,
ส่วนประกอบหม้ออบปาล์ม, เชือกโพลิโพลพิลีน, ปั๊มน้ำ, ปูม้าแช่เย็น และแป้งข้าวสาลี
3.5 การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมี โบราณสถาน
มีแ หล่ งทรั พ ยากรทางธรณี วิท ยาที่ ส ำคั ญ ของประเทศ มี ศั ก ยภาพด้ านการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศจึ งเป็ น ที่ ส นใจของ
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่ มมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลา
และจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชียซึ่งสามารถพัฒ นาไปสู่การเชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง
มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทั้งนิเวศน์
ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยว
ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
รายละเอียด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ชาวไทย

1,235,494

1,252,158

1,355,145

1,363,533

774,428

ชาวต่างชาติ

159,296

160,087

176,155

186,347

38,121

๘
รวม

1,394,790

1,412,245

1,531,300

1,549,880

812,549

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %

+4.97

+3.17

+8.43

+1.21

-47.79

ที่มา :กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 1.55 แสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
รายละเอียด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ชาวไทย

6,838.68

7237.3

8,196.61

8,282.13

4,648.71

ชาวต่างชาติ

721.32

793.28

904.86

956.31

196.76

รวม

7,560.00

8,030.58

9,101.47

9,238.42

4,845.47

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %

+7.99

+5.78

+13.34

+1.50

-47.55

ที่มา :กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.50 และในปีพ.ศ. 2563 รายได้ลดลง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
ลดลง ร้อยละ -47.55
3.6 ผลิตภัณฑ์ OTOP
มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด
ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ได้ ร่ ว มจั ด แสดงและจำหน่ า ย OTOP กั บ หน่ ว ยงานภาคี
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, OTOP
Midyear, OTOP City, OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย, OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินงานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น
และมี การเผยแพร่ สิ น ค้า OTOP ของจั งหวัดให้ เป็ นที่ รู้จักอย่างแพร่ห ลาย ทำให้ มูล ค่าการจำหน่ายสิ น ค้า OTOP
ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ ปี 2562 สินค้าเด่น 5 ประเภท
1) แยมเมล่อน อำเภอทุ่งหว้า 2) กาแฟพื้นเมือง อำเภอเมือง 3) เครื่องประดับมุก อำเภอท่าแพ 4) เต่ากะลามะพร้าว
อำเภอละงู 5) น้ำมันไพล อำเภอควนโดน (การประกวด 3 ปี/ครั้ง)
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายในปี 2563 ไตรมาส 1-2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรน่า 2019 ทำให้เป้าหมายยอดจำหน่ายลดลง เหลือ ร้อยละ10 ในไตมาส
3-4 จากปี 2562 โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13

๙

ตารางแสดงมูลค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
ที่

ปี ๒๕๕๗

๑ ๖๐๑,๗๐๙,๓๐๕

ปี ๒๕๕๘

ปี 2559

2560

2561

2562

2563

๖๖๐,๒๐๔,๖๐๘

740,375,000

881,901,570

1,061,608,810

1,314,921,006

1,496,664,285

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

4. สังคมและวัฒนธรรม
4.1 แรงงาน
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298 คน เป็นผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของกำลังแรงงาน
ขณะที่มีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน ซึ่งอัตราการว่างงงานจะเห็นได้ชัดเจน
ว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา ร้อยละ 1.71 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการบรรจุงานซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง
และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการบรรจุงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการ เทียบกับจำนวน
ตำแหน่ งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง ปี 2563
คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10 ขณะที่อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน
ภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 300.00 ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
อาจมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวโน้มในอนาคตอัตราการว่างงาน
ของจังหวัดคาดว่าก็ยังคงมีจำนวนที่สูงขึ้น ส่วนในด้านทักษะการทำงาน พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะ
ทางด้านภาษา และให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรม
ต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยม
ที่ต้องการส่งบุตรหลานเรียนต่อในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจั งหวัดก็ยังคงขาดแคลนแรงงาน
ในระดับ ล่างหรือไร้ฝีมือ และแรงงานที่มีทักษะฝี มือตามมาตรฐานในบางสาขา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
จากข้อมูล อาชีพของผู้ มีงานทำในจังหวัดสตูล ส่ วนใหญ่ อยู่ ในภาคการเกษตรและประมง มีทักษะอันเป็ น
คุณลักษณะที่สำคัญต่อการทำงานต่ำกว่าในระดับที่คาดหวังเกือบทุกด้าน จังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้
ใน Global Digital Platform รองรับ การเป็ นคนในยุคทศวรรษที่ 21 ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการและทิศทาง
การพัฒนาของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป
4.2 การศึกษา
จังหวัดสตูล มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
อย่ างเท่ าเที ย ม ทั่ วถึ ง ตามความถนั ดและความสนใจของผู้ เรี ยน ซึ่ งในพื้ นที่ ของจั งหวั ดสตู ล มี ห น่ ว ยงาน/สถาบั น
ที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 หน่วยงาน และนอกสังกัด
กระทรวงศึ กษาธิ การ 5 หน่ วยงาน มี สถานศึ กษา จำนวน 594 สถานศึ กษา จำนวนผู้ เรี ยนทั้ งสิ้ น 94 ,602 คน
และมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 7,027 คน
- ผลสัมฤทธิ์นักเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๗ เขต) และระดับประเทศ ทุกวิชา

๑๐

- ผลสัมฤทธิ์นักเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๑๐ เขต) และระดับประเทศ ทุกวิชา
- ค่ าเฉลี่ ย ผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึ กษาในจังหวัด สตู ล ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสงขลา สตู ล ทำคะแนนค่ า เฉลี่ ย รวมได้ สู ง ที่ สุ ด
และมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามลำดับ
4.3 สาธารณสุข
โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล มีจำนวน 7 แห่ง เป็น รพท.ขนาด S จำนวน 1 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน (HA) จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด) รพช. ขนาด F1 จำนวน 1 แห่ง
และ รพช.ขนาด F 2 จำนวน 5 แห่ง รวมเป็นจำนวน 6 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 /ผ่านการ Reaccreditation จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 (ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด) โดยโรงพยาบาลละงูได้รับการต่ออายุ
รับรองชั่วคราว 1 ปี จาก สรพ.โดยต่ออายุ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 หมดอายุ 22 พฤษภาคม 2564 และ
โรงพยาบาลมะนัง หมดอายุขั้น 2 วันที่ 4 พ.ย.2564
อั ต ราส่ ว นของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ต่ อ ประชากรของจั งหวั ด สตู ล ในภาพรวม พบว่ า แพทย์ ,
ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้จัดสรร เป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์
และทั น ตแพทย์ ซึ่งในแต่ล ะปี มี จ ำนวนน้ อย ในขณะที่ พ ยาบาล ได้ รับ การจัด สรรจากจำนวนผู้ รับ ทุ น ของจังหวัด
โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเป็นจำนวนมาก
สาเหตุการป่วยที่สำคัญ ย้อนหลัง ๓ ปี การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ
21 กลุ่มโรค พ.ศ.256๔ พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ
26,223.07 การติ ด เชื้ อ ของทางเดิ น หายใจส่ ว นบน 18,905.33 และ ฟั น ผุ 16,008.67 ต่ อ แสนประชากร
ตามลำดับ
4.4 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
ในพื้นที่จังหวัดสตูลยังมีกลุ่มนักค้าในทุกพื้นที่ และมีกลุ่มนักค้าที่มีบทบาทและพฤติการณ์ค้ายาเสพติด
หลายเครือข่าย และมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสงขลา ตรัง และพัทลุง โดยมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
มาพักเก็บไว้ในพื้นที่ และจะกระจายส่งให้กับนักค้ารายย่อยในพื้นที่ โดยกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จะมีความเชื่อมโยง
ระหว่างพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีนักค้ารายย่อยเป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการซุกซ่อนจะนำ
ยาเสพติดจำนวนมากไปจ้างคนพักเก็บในพื้นที่ และคนที่ทำหน้าที่พักเก็บจะนำยาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าใกล้บ้าน
หรื อ ในสวนยางพารา รู ป แบบในการติด ต่อ ซื้อ ขายยาเสพติด และการสั่ งการของกลุ่ มเครือข่ ายการค้ ายาเสพติ ด
ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารหรือการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก
พบว่ายาบ้ า มี การแพร่ ร ะบาดมากที่ สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 63.78 รองลงมาเป็ น พื ช กระท่ อม ร้อ ยละ
31.27 ไอซ์ ร้ อยละ 2.83 และกั ญ ชาแห้ ง ร้อยละ 1.24 เมื่อเปรียบเที ยบสั ด ส่ วนการค้า และแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด กับปีที่ผ่านมาในห้วงไตรมาสเดียวกัน พบว่าในปี 2563 และ ปี 2563 ยาเสพติดประเภทยาบ้า และไอซ์
มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ส่วนพืชกระท่อม และกัญชา
แห้งมีการแพร่ระบาดลดลง
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5. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
5.1 พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล กรณีไม่นับส่วน
ที่เป็นน้ำทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่า
บกและป่ าชายเลน มีพื้น ที่ป่ าตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น จำนวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้ อยละ
๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด จากการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๑ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าร้อยละ ๓๙.๙๘ (๗๕๔,๗๔๒.๗๗ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖๒ มีพื้นที่
ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ (๗๕๗,๕๒๓.๖๓ ไร่) (ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๒, กรมป่าไม้) แบ่งออกเป็น
- ป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้ถาวร ๑ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
๑ แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด
- ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งบางส่วนซ้อนกับ
ป่ าสงวนแห่ งชาติ) ป่ าชายเลน ๕ ป่ า เนื้ อที่ รวมประมาณ จำนวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิ ดเป็ น ร้อ ยละ ๑๗.๑๐
ของพื้นที่จังหวัด
5.2 ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสายสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีต้นกำเนิด
มาจากเทือกเขาทางทิศเหนื อและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง” และมีคลองที่ส ำคัญ
แบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ
แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้า ที่ส ร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจำนวน 148 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ
5,400,000 ลบ.ม. และ มีพื้นที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 126,870 ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนพื้นที่ 26,110 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้ำบาโรย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู พื้นที่ 2,797 ไร่
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พื้นที่ 11,467 ไร่
4. โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง พื้นที่ 1,390 ไร่
5.3 ขยะมูลฝอย
ในปั จ จุ บั น เป็ น หน้ าที่ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในพื้ น ที่ต ามพระราชบัญ ญั ติก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น หากแยกรายละเอียดของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าในปี ๒๕6๔ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ
313.05 ตัน รวม 114,264.26 ตัน/ปี (คำนวณภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี
๒๕๖๓ และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตำบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/
คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตำบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จำนวน
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๗ แห่ง 26,689.38 ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง 87,574.88 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒3.๓๕
และ ๗๖.๖๔ ตามลำดับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
6. โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้ น ทางคมนาคมทั้ งทางหลวงแผ่ น ดินและทางหลวงจังหวัด ที่ เชื่อมต่อระหว่างจังหวั ด
ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีโดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่
(๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม ที่สี่แยกคูหา เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
(๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔04 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัด
ตรัง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอ
ปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอำเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้า การเกษตร การประมง และเส้นทาง
เข้าสู่ แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ งเป็ น เส้ น ทางพั ฒ นาเชื่ อมต่ อระบบขนส่ งโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ งปั จจุบั น โครงข่ายทางดั งกล่ าว
ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒ นา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท
 การประปา มีที่ทำการประปา 2 แห่ ง คือ อำเภอเมือง และอำเภอละงู มีสถานีผ ลิตน้ำประปา 4 แห่ ง
คือ อำเภอควนโดน ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
การไฟฟ้า
จั งหวัดสตู ล มี ส ำนั กงานการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคให้ บ ริก าร จำนวน การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าคจังหวัดสตู ล
มีส ำนั ก งานให้ บ ริ การ จำนวน ๖ แห่ ง มี PEA SHOP จำนวน ๒ แห่ ง ปั จ จุบั น การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าคจังหวัดสตู ล
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน 105,775 ครัวเรือน
7. การคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ
ประกอบด้ ว ย ด่ านถาวร 2 ด่ า น คื อ ด่ า นศุ ล กากรสตู ล (ด่ านตำมะลั ง) ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย เส้ น ทางทะเล
ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเ ซีย จีน และประเทศอื่นๆ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตำมะลั ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน 08.00– 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)
ด่านศุลกากรวังประจัน เส้น ทางถนน ติดกับด่านวังเกลี ยน รัฐเปอร์ลิ ส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 07.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) ปิดด่านในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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8. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมื องท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ หมายถึ ง การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวอย่ างมี ความรั บผิ ดชอบในแหล่ งธรรมชาติ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดจิตสำนึ กต่อการรักษาระบบนิ เวศอย่ างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณ ภาพของการบริห ารจัดการระดับนานาชาติ
บุ คลากรการท่องเที่ ยว ผู้ ป ระกอบการ สิ่ งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวมี คุณ ภาพ มาตรฐานระดับสากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน
ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๒) อุทยานธรณี โลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการพื้นที่
ที่ป ระกอบด้ วยแหล่ งเรีย นรู้ท างธรณี วิทยา และแหล่ งอนุ รักษ์ ให้ เป็ นที่ รู้จักหรือมีชื่อ เสี ยง ให้ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่น
เมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชน
ท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้ กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง
ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะการสร้างคุณค่า และมูลค่าแก่จังหวัด
และชุม ชน จากการได้ร ับ การรับ รองเป็น อุท ยานธรณีร ะดับ โลก (UNESCO Global Geopark) พั ฒ นาธุ ร กิ จ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒ นธรรม สร้างสรรค์มูลค่า ทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย
ของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิ จมั่ นคง (Economic Stability) หมายถึ ง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิ จชุมชน ที่ มี การเจริญ เติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้าชายแดนเติบโตเพิ่มมาก
ขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้าง และพัฒ นา
ผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุร กิจ
สิ น ค้ าและบริ ก าร และกระบวนการผลิ ต และบริก ารในสิ น ค้ า Geopark สู่ ก ารเป็ น จั งหวั ด ที่ ป ระสบความสำเร็ จ
ในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ ง ความเหลื่อมล้ำ
ลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึง่ ตนเอง สามารถจัดการตนเอง
ได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด ประชาชนเป็นศูน ย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการและให้บ ริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่ว ยงานภาครัฐ ของจังหวัด มีการบริห ารงาน
แบบบูร ณาการ โดยยึด ยุท ธศาสตร์ช าติเป็น เป้าหมายการเชื่อมโยงการพัฒ นาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ
และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับ
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การพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการ
เสริ มสร้างโอกาส มีงาน อาชี พ และรายได้ที่ มั่ น คง สั งคมสั น ติสุ ข คนสตูล มีสุ ขภาวะที่ ดีเรีย นรู้ ตอบสนองต่อ การ
เปลี่ ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยภายใต้การมีส่ วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความ
หลากหลาย
๕) ประตูสู่อาเซียน หมายถึง การสร้างโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุ วัฒ นธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูลกับการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียเชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์
และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู่ พม่า
และจี นต่อไปได้ การสร้ างโอกาสในการสร้ างความสั มพั นธ์ด้านต่ าง ๆ กับ ประเทศในอาเซี ยน โดยเฉพาะการสร้าง
มูล ค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิ จ ให้ กับ จั งหวัดสตู ล และประเทศไทยได้ อย่างมี นั ยยะสำคั ญ โดยเชื่อมโยงการพั ฒนาดังกล่ าว
เข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์
2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาพรวมของประชาชนในจั งหวั ด โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการเกษตร
และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริห ารจัดการด้านธรณีวิทยา
นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอ ยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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บทที่ 3 ผลการติดตามและผลสัมฤทธิ์โครงการ
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 “ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ ความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ความคุ้ม ค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ
ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมสำคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธี การบริหารงาน
ของภาครัฐ ซึ่งกำหนดว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
เป็นเป้าหมายหลักในการทำงาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ต้องคำนึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทำงาน
ของภาครัฐมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยนำเข้ากระบวนการทำงานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยจะมีการ
วัด ผลอย่ างเป็ น รู ป ธรรม การบริ ห ารมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ให้ ค วามสำคั ญ กั บการกำหนดวิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ วั ตถุประสงค์
เป้ าหมายที่ ชัดเจน และการกำหนดผลผลิ ต ผลลั พธ์ที่สอดคล้ องกัน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน
การบริ ห ารมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ คือ วิธีการบริห ารที่ มุ่งเน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ห รือ ผลการปฏิ บั ติ งานเป็ น หลั ก โดยมี
การวั ด ผลการปฏิ บั ติ งานด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด อย่ างเป็ น รูป ธรรมเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ ทำให้ ผู้ บ ริห ารทราบ
ผลความก้ าวหน้ าของการดำเนิ น งานเป็ น ระยะ ๆ และสามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ ทั น ท่ ว งที เป็ น การควบคุ ม ทิ ศ ทาง
การดำเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ฯ ของหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ประชาชน
ผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลั พ ธ์ (Outcomes) หมายถึ ง ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ตามมา ผลกระทบ หรื อ เงื่อ นไขที่ เกิ ด จากผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ และสาธารณชน
ดั ง นั้ น ผลสั ม ฤท ธิ์ คื อ งาน บ ริ ก าร ห รื อ กิ จ กรรมที่ เกิ ด จากการท ำงาน ได้ ผ ลผลิ ต (Outputs)
ตามเป้ าหมาย และเกิดผลลั พธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุป ระสงค์ กล่ าวคือ ผลผลิ ตสามารถนำไปใช้ป ระโยชน์
ได้อย่ างแท้จ ริงหรือเป็ น ที่พึงพอใจ เช่น ปลู กบ้ านได้ 1 หลั ง (Outputs) บ้านหลั งดังกล่ าวน่าอยู่ มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก (Outcomes) หรือ การซ่อมถนนได้ 5 กิโลเมตร เป็น ผลผลิต (Outputs) ถนนสายนั้นทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทางจากการซ่อมแซม เป็น ผลลัพธ์ (Outcomes)
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วัตถุประสงค์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห าร
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทำให้ทราบ
ผลการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ เที ย บกั บ แผนหรื อ เป้ า หมาย สามารถรายงานความก้ า วหน้ า ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ต่อผู้บ ริห าร และ ทำให้แก้ปั ญหาได้ทันท่วงที หากผลการปฏิ บัติงานไม่น่าพึงพอใจ ผู้บริหารมีโอกาสปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ได้ทันที
การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมีหลักที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่ตกลง
กันไว้อย่างเคร่งครัดโดยคำนึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
ไปพร้อม ๆกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของโดยปรับปรุงกลไก
การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
4. หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) หมายถึ งการเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้แ ละเสนอความเห็ น
ในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ
5. หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หมายถึ ง การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น้ าที่ ค วามสำนึ ก ในหน้ า ที่
รับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำ
ของตน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการดำเนินการ
6. หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยมีความประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร (PDCA) ได้แก่
Plan มีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน (ต้องการทราบว่าผลสัมฤทธิ์คืออะไร)
Do มีการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้หรือไม่
Check มีการตรวจสอบว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่
Act ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้
ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกรอบในการกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (CSF)
และตั ว ชี้ วั ด ผลการดำเนิ น งานหลั ก (KPI) ของการบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การบริห ารมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ เป็ น เครื่อ งมื อ
ช่ว ยประเมิน ความสำเร็จ ของการดำเนิ น การตามกลยุทธ์ องค์กรที่มีการบริห ารเชิงกลยุท ธ์ส ามารถใช้ปัจจัยหลั ก
แห่ ง ความสำเร็ จ (CSF) และตั ว ชี้ วั ด ผลการดำเนิ น งานหลั ก (KPI) ของการบริ ห ารมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ เป็ น กรอบวั ด ผล
การปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์หากผลงานยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารองค์กรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
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การเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การวัดผลการปฏิบัติงาน

CSF/KPI

ปฏิบัติการ

CSF/KPI

ปัจจัยนำเข้า

ปัจจัยที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับส่วนราชการไทยที่จะนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ ได้แก่
• องค์ ก รมี ก ารจั ด ทำแผนกลยุ ท ธิ์ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ และกลยุ ท ธ์
การปฏิบัติงาน
• การให้ความร่วมมือจากผู้บริหารในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน
• การมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
Balanced Scorecard เป็ น เทคนิ ค ที่ พั ฒ นาขึ้ น เมื่ อ ค.ศ.1992 โดย Robert S.Kaplan David P.Norton
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรของภาคเอกชน ใน 4 ด้าน
คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในองค์กร ด้านองค์กร และ ด้านการเงิน ต่อมาได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในหน่วยราชการหลายประเทศ
Balanced หมายถึง ความสมดุลของจำนวนมุมมองที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร เวลากำหนดปัจจัยหลัก
แห่งความสำเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) เพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนและช่วยให้มีการพิจารณา
องค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน
Scorecard หมายถึง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ซึ่งนำมาอยู่ในรายงานสำหรับผู้ บริหารเพื่อให้
ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุวัถุประสงค์ขององค์กร
สำนั ก งาน ก.พ. ได้ น ำ Balanced Scorecard มาปรั บ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางกำหนดปั จ จั ย หลั ก แห่ ง
ความสำเร็จ (CSF) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
โดยการพิจารณาจากมุมมองด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
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กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการในมุมมองด้าน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (External Perspective)
เป็นการพิจารณาองค์กรในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ ต่าง ๆ รัฐบาล หน่วยงานราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒ นาเอกชน
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ
2. ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective)
เป็นการพิจารณาย้อนกลับไปที่โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถหลัก
ขององค์กร วัฒนธรรม และค่านิยม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ จริยธรรม ขวัญกำลังใจ
3. ด้านนวัตกรรม (Innovation Perspective)
เป็ น การพิ จ ารณาความสามารถขององค์ กรต่อ ความเปลี่ ยนแปลงเป็ น การมองไปในอนาคตว่าองค์ก ร
ควรริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งกว่าเดิม เช่น งานวิจัยที่นำ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการตรวจค้นข้ อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การประหยั ด ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร ความคุ้ ม ค่ า ของเงิ น งบประมาณที่ ใ ช้
ความสามารถของการให้บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ที่ปรากฏ

Balanced Scorecard Appield Model
ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
(External Perspective)
ผู้รับบริการ/ ประชาชน รัฐบาล
รัฐ-วิสาหกิจ ผลกระทบจากภายนอกองค์กร
ด้านการเงิน
(Financial Perspective)
การประหยัด การมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าของทรัพยากร การ
ป้องกันการทุจริต

ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร
(Internal Perspective)
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทักษะ จริยธรรม กระบวนการ
ทำงาน วัฒนธรรมองค์กร

ด้านนวัตกรรม
(Innovation Perspective)
ความคิดริเริม่ สิ่งใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว เช่น การพัฒนาระบบงาน
การสร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วิธีดำเนินการ
ขั้นที่
1

กิจกรรม
1. ศึกษา รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

2

2. พัฒนาและสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือ

ผลลัพธ์

การตรวจสอบ

ข้อมูลรายละเอียดการ

เอกสาร

ดำเนินงานโครงการ

แบบสำรวจ

ข้อมูลจากแบบสำรวจ

การประชุม

การชี้แจงรายละเอียด

สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

3

3. ประชุมชี้แจง กรอบการ

การประเมิน

ประเมินต่อหน่วย
ดำเนินการโครงการ

4

4. ติดตามประเมินผล
โครงการ โดยทำการ
สุ่มตรวจเยี่ยม

การตรวจติดตาม

ผลการตรวจเยี่ยม

ภาคสนาม

ภาคสยาม ปัญหา
อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขปัญหา

5

5. วิเคราะห์ผลข้อมูลตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้
ในแบบสำรวจ

6

สรุปผลการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ประเมิน

การติดตามโครงการ
และผลการเบิกจ่าย

6. สรุปรายงานผลการติดตามประเมิน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ดำเนิ น การตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการ ผลการเบิกจ่าย เพื่อนำมาพิจารณา
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกำหนดระยะเลาของการดำเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ดำเนินการพัฒนาและสร้างแบบสำรวจ โดยมีกระบวนดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. ออกแบบสำรวจโดยให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานโครงการของจังหวัดสตูล และนำไปปรึกษา
ผู้บริหารจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
3. นำเครื่องมือมาปรับปรุงและจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจง กรอบการประเมินต่อหน่วยดำเนินการโครงการ
จัดประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประเมินของแบบสำรวจ ให้กับหน่วยงาน และกำหนดระยะเวลาในการ
ส่งกลับมายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสตูล
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลโครงการ โดยทำการสุ่มตรวจเยี่ยมโครงการ
ลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม โดยดำเนิ น การสุ่ ม โครงการให้ ค รอบคลุ ม ตามยุ ท ธศาสตร์แ ละครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ
ดำเนิ น การสุ่ ม โครงการที่ ส ำคั ญ เพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
เพื่อไปสู่ผลดำเนินการโครงการที่สำเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแบบสำรวจ
ดำเนินการวิวเคราะห์ เนื้อหา จากแบบสำรวจที่ได้รับกลับมา และดำเนินการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายจาก
ระบบ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล
ดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมิน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมื องท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ หมายถึ ง การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวอย่ างมี ความรั บผิ ดชอบในแหล่ งธรรมชาติ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้อ งถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดจิตสำนึ กต่อการรักษาระบบนิ เวศอย่ างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณ ภาพของการบริห ารจัดการระดับนานาชาติ
บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สตูล
โดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน
ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจั ดการพื้นที่ที่
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมือง
เก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิด
จิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะการสร้างคุณค่าและมูล ค่าแก่จังหวัดและชุมชน
จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้
มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิง
นิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิจ มั ่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจ จัง หวัด เศรษฐกิจ ชุม ชน ที่ มี ก าร
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้าชายแดน
เติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้าง
และพัฒ นาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้าง
โมเดลธุร กิ จ สิ น ค้ าและบริ ก าร และกระบวนการผลิ ต และบริก ารในสิ น ค้ า Geopark สู่ ก ารเป็ น จั งหวัด ที่ ป ระสบ
ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ความเหลื่อมล้ำ
ลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึง่ ตนเอง สามารถจัดการตนเอง
ได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด ประชาชนเป็นศูน ย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการและให้ บ ริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่ว ยงานภาครัฐ ของจังหวัด มีการบริห ารงาน
แบบบูร ณาการ โดยยึด ยุท ธศาสตร์ช าติเป็น เป้าหมายการเชื่อมโยงการพัฒ นาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ
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และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับ
การพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการ
เสริ มสร้างโอกาส มีงาน อาชี พ และรายได้ที่ มั่น คง สั งคมสั น ติสุ ข คนสตูล มีสุ ขภาวะที่ ดีเรีย นรู้ ตอบสนองต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หายาเสพติด มี การอนุ รั กษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี มีสั น ติสุ ขบนฐานของความ
หลากหลาย
๕) ประตูสู่อาเซียน หมายถึง การสร้างโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซี ยนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุ วัฒ นธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูลกับการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียเชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์
และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู่ พม่า
และจี นต่อไปได้ การสร้ างโอกาสในการสร้ างความสั มพั นธ์ด้านต่ าง ๆ กับ ประเทศในอาเซี ยน โดยเฉพาะการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมี นัยยะสำคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับ
สังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์
2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาพรวมของประชาชนในจั งหวั ด โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการเกษตร
และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา
นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย
เศรษฐกิจ
จังหวัดมีการ
ขยายตัว
เศรษฐกิจชุมชน
เติบโต สตูลเป็น
เมืองอุทยาน
ธรณีโลกและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนำที่
ได้มาตรฐาน
สากล ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
สันติสุข
และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

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

ค่าเป้าหมาย

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

๒. ระดับคะแนน
ปี 58
ความสุขเฉลี่ยของ = ๘.3๓ คะแนน
คนในครัวเรือน
ปี ๕๙
เพิ่มขึ้นจากปีที่
= ๘.๒๓ คะแนน
ผ่านมา
ปี ๖๐
(คะแนนเต็ม ๑๐) = ๘.๑๖ คะแนน
ปี ๖1
= ๘.21 คะแนน
ปี ๖2
= ๘.13 คะแนน
เฉลี่ย 5 ปี
= 8.21 คะแนน
๓ . ปริ ม าณ ขยะ ปี ๕๘
ตกค้างสะสมลดลง = ๑๘,๔๔๙ ตัน
(ในสถานที่ ก ำจั ด ปี ๕๙
ขยะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง = ๑๘,๔๔๙ ตัน
ตามหลักวิชาการ) ปี ๖๐
= ๑๙,๑๕๖ ตัน
ปี 61
= 22,255 ตัน
ปี 62
= 11,622
เฉลี่ย 5 ปี
= 14,296.4 ตัน

(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

0.2
0.4
(21,363 (21,406

เฉลี่ย ๕ ปี

พ.ศ.2๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

0.6
(21,448

0.8
(21,491

1.0
21,534

0.6
(21,448

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

ลบ)

๘.๒0

๘.25

๘.30

๘.35

๘.40

๘.30

๑9,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

๗,4๐๐

๒๔

4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๑. การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากอุ ท ยานธรณี โ ลกสตู ล การท่ อ งเที่ ย ว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย แนวทาง
การพัฒนา แต่ละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑. สร้ า งมู ล ค่ า จาก
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
นิเวศที่มีคุณภาพให้
เติ บ โต เป็ น เมื อ ง
น่ า อ ยู่ น่ า เที่ ย ว
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ชุมชนและจังหวัด

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

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

5
ปี ๖๐ มีรายได้
(9,230
= ๘,๐๓๐ ลบ.
ลบ.)
ปี 61 มีรายได้
= 9,101 ลบ.
ปี 62 มีรายได้
9,238.42
ร้อยละรายได้
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 6.89

5.๕
(๙,๒73
ลบ.)

6
(๙,317
ลบ.)

1
(8,877
ลบ.)

2
(8,965
ลบ.)

3.91
(9,136
ลบ.)

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

๒๕
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๒ . สิ น ค้ า ที่ ส ำคั ญ
ของจั ง ห วั ด ได้ รั บ
การพัฒ นาการผลิ ต
ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มูลค่าเพิ่ม

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

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

๓. ปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของการค้า
ชายแดน

๖. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาของ
มูลค่าการค้า
ชายแดน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)
ปี 60
= 6,332 ลบ.
ปี 61
=5,207.80 ลบ.
ปี 62
=7,157.11 ลบ.
มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี
= 6,232.30 ลบ.
ปี 58 = 660 ลบ.
ปี 59 = 742 ลบ.
ปี ๖๐ = ๘๗๔ ลบ.
ปี 61 =1,062 ลบ.
ปี 62 =1,219 ลบ.

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

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

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

๑๐
(๙๖๑
ลบ.)

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

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

6.๐
(437
ลบ.)

8.0
(๔๗2
ลบ.)

10.๐
(๕19
ลบ.)

12.0
(581
ลบ.)

14.0
(662
ลบ.)

10.0
(534
ลบ.)

๒๖

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑3 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. เพิ่ มศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิงนิ เวศ เชิงสุ ขภาพ และอุท ยานธรณี ส ตูล ให้ ได้ม าตรฐาน เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
๒. พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ตามอั ต ลั ก ษณ์ และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม โดยมี ภู มิ ปั ญ ญา
จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดยใช้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
๔. พัฒ นาระบบบริห ารจั ดการด้านการท่องเที่ ยวให้ ได้ มาตรฐาน เพื่ อรองรับ นักท่ องเที่ยวที่ เพิ่ มขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
๕. พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทั้ งทางบก ทางน้ ำ และทางอากาศ รองรับ เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ให้ ส อดคล้ อ ง
เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
๖. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ภาคเกษตร การใช้ น วัต กรรม เทคโนโลยี ในการแปรรูป และสร้ างคุ ณ ค่ า
เพื่อการแข่งขัน
๗. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ และสังคมมุสลิม
นานาชาติ
๙ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
๑๐. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่าย
ให้สามารถแข่งขันได้
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้าให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยง อาเซียน
13. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก

๒๗

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

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

๒. ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

๑. จำนวนพื้นที่ป่า ปี ๕๘ = ๑๕๑ ไร่
ที่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ปี ๕๙ = ๑๐๖ ไร่
ปี ๖๐ = ๑๙๐ ไร่
เพิ่มต่อปี (ไร่)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๒๐

๑๒๕

๑๓๐

๑๓๕

๑๔๐

เฉลี่ย ๕
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕
๑30

ปี 61 = 92 ไร่
ปี 62 = 81 ไร่
เฉลี่ย 5 ปี
=๑24ไร่

๒ .ร้ อ ย ล ะ ก า ร
เพิ่ ม ขึ้ น ของแหล่ ง
น้ ำ ขนาดเล็ ก เพื่ อ
ก า ร อุ ป โ ภ ค ,
บริ โ ภคและพื้ น ที่
เกษตรกรรม

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

๕
(๑57
แหล่ง)

๖
(๑63
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๘
(๑79
แหล่ง)

5
(๑87
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๓. จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของชุมชน
ที่มีส่วนรวมต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อุทยานธรณีโลก
สตูล และพื้นที่
ต่อเนื่อง

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

(๒4
แหล่ง)

(๒6
แหล่ง)

(๒8
แหล่ง)

(๓0
แหล่ง)

(๓2
แหล่ง)

(๒๘
แหล่ง)

๔.จำนวนหมูบ่ ้าน/
ชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

100

110

120

130

140

120

๒๘

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

60

65

70

75

80

เฉลี่ย ๕
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕
70

(55,079.94
ตัน)

(58,139.94ตั
น)

(61,199.94
ตัน)

(64,259.94
ตัน)

(67,319.94
ตัน)

(61,199.94
ตัน)

45
(126
หมู่บ้าน)

50
(140
หมู่บ้าน)

55
(154
หมู่บ้าน)

60
(168
หมู่บ้าน)

50
(22
หมู่บ้าน)

พ.ศ.
๒๕๖๑

๓. สตูลเมืองสะอาด
มีระบบ การจัดการ
ขยะ
ที่ได้มาตรฐาน
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ
ประชาชนตระหนัก
และมีระเบียบวินัย
ในการจัดการขยะ
ทุกกระบวนการ

๕.ร้อยละปริมาณ ปี ๖3
ขยะมูลฝอยชุมชน = 61,199.94
ได้รับการกำจัด
ตัน
อย่างถูกต้องตาม (ในปี 2563 กรม
ส่งเสริมการปกครอง
หลักวิชาการ
ท้องถิ่นเปลีย่ นระบบ
ทั้งหมด
การคำนวณการจัดเก็บ

๔ . มี ร ะ บ บ ก า ร
บริหารจัดการความ
เสี่ย งของปัญ หาภั ย
พิบัติระดับจังหวัดที่
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
สามารถลดปั ญ หา
การเกิดภัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง

6. ร้อยละที่
ปี 58
40
เพิ่มขึ้นของ
= 18 หมู่บ้าน
(112
เครือข่ายด้าน สา ปี 59
หมู่บ้าน)
ธารณภัยจาก
= 17 หมู่บ้าน
ทั้งหมด ๒80
ปี 60
หมู่บ้าน
= 18 หมู่บ้าน
ปี 61
= 36 หมู่บ้าน
ปี 62
= 37 หมู่บ้าน
ร้ อ ยละการเฉลี่ ย
5 ปี = 25.2

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

ข้อมูลปริมาณขยะจาก
การประมาณการเป็น
การคำนวณจาก
จำนวนประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร
โดยมี ข้ อ มู ล ปริม าณ
ขยะจากวิ ธี ก ารเดิ ม
ดังนี้
ปี ๖๐
= 31,155 ตัน
ปี ๖1
=32,238.83
ตัน
ปี 62 31,364.31)

๒๙

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. สร้ า งความรู้ ความตระหนั ก จิ ต สำนึ ก และการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล
๒. สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงทางน้ำรองรับการเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลก
๓. สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
๖. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการสร้าง
คุณค่ารองรับการท่องเที่ยว

๓๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเป็นเมือง
สุขภาวะและเมือง
นิเวศสุขภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพดี

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑. ร้อยละของ
จำนวน
โรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(HA)

ปี 60 (๖ แห่ง)
ปี ๖1 (๖ แห่ง)
ปี 62 (๖ แห่ง)
จากทั้งหมด
๗ แห่ง
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี
= ๘๕

๒. ร้อยละที่ลดลง
ของอัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่
(อัตราต่อแสน
ประชากร)
เบาหวาน
เบาหวาน
(ปี 60 = 1,214 ราย
ปี 61 = 1,281 ราย
ปี 62 = 1,188 ราย
ปี 63 = 1,111 ราย)
ปี ๖1 ร้อยละ (- 5.5)
ปี ๖๒ ร้อยละ
(+7.25)
ปี 63 ร้อยละ
(+6.48)

-ความดันโลหิต
สูง

ความดันโลหิตสูง
(ปี 60 = 4,188 ราย
ปี 61 = 3,829 ราย
ปี 62 = 3,305 ราย
ปี 63 = 2,710 ราย)
ปี ๖1 ร้อยละ (+ 8.57)
ปี ๖๒ ร้อยละ (+6.68)
ปี 63 ร้อยละ (+18.00)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

85

85

85

100

๑๐๐

๙1

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

๕
๕
๕
๕
๕
๕
(3,829) (3,638) (3,457) (3,255) (2,826) (3,401)

๓๑

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

๒. ระบบบริการ
ของรัฐมีคุณภาพ
เข้าถึงประชาชน
และประชาชน
ได้รับสวัสดิการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง
เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ

๓. ร้อยละของผู้
เข้าสู่ความ
คุ้มครองภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม
ต่อกำลังแรงงาน
ทั้งหมด

๓. ความเหลื่อม
ล้ำทางรายได้
ลดลง ความ
มั่นคงทางอาชีพ
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น

๔. ค่า
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้
ลดลง
๕. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

๔. สั ง คมสตู ล มี
ความพร้ อ มของ
ก าร เป็ น สั งค ม
ผู้สูงอายุ และเป็ น
สั งค ม แ ห่ งก าร
เรี ย น รู้ เข้ ม แข็ ง
ตามช่วงวัยอย่างมี

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

ปี 60
22
= ร้อยละ
20.92
ปี ๖1
= ร้อยละ 23.02
ปี 62
= ร้อยละ
25.78
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี =
23.24
ปี 56 =0.275
๐.293
ปี 58 =0.295
ปี ๖๐= ๐.296
ปี ๖2 = ๐.291
เฉลี่ยปีละ 0.289

ปี 58 ร้อยละ
๙๐
82.59
ปี 59 ร้อยละ
85.79
ปี 60 ร้อยละ
87.58
ปี 61 ร้อยละ
89.10
ปี 62 ร้อยละ
90.05
ร้อยละเฉลี่ย 5 ปี =
๘7.02
๖. ร้อยละ
ปี 58
80
ความสำเร็จของ = 15 หมู่บ้าน
ชุมชน/หมู่บ้าน ปี 59
เป้าหมายทีผ่ ่าน = 7 หมู่บ้าน
เกณฑ์ชุมชน/
ปี 60
หมู่บ้านเศรษฐกิจ = 7 หมู่บ้าน
พอเพียง
ปี ๖1
(280 หมู่บ้าน) = ๗ หมู่บ้าน

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

23

25

26

๒7

24.60

๐.290

๐.๒๘7

๐.๒84

๐.๒81

๐.๒๘7

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๒

85

90

95

100

90

๓๒

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๐

3
(37.63,
34.65)

3
(39.13,
36.15)

3
(40.63,
37.65)

3
(42.13,
39.15)

3
(43.63,
40.65)

3
(40.63,
37.65)

ปี 62
= 56 หมู่บ้าน
ปี 63
= 127 หมู่บ้าน

คุ ณ ภาพ ยึ ดหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

รวมข้อมูล ณ ปี 63
=219 หมู่บ้าน
(ผ่านเกณฑ์ 100%

๗ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ในจังหวัดสตูล ที่มี
การขับเคลื่อนการ
ด ำเนิ น งาน ด้ าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

๘. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
O-NET ทุกวิชา
ของนักเรียนชั้น
ป.๖/ม. ๓
เพิ่มขึ้น

ตามเป้าหมายที่กรม
พัฒนาชุมชนกำหนด
ในแต่ละปี ซึ่งจังหวัด
สตูลสามารถ
ดำเนินการได้ร้อยละ
100)
ปี 60
ร้อยละ 75
ปี 61
ร้อยละ 100
ปี 62
ร้อยละ 100
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 91.67
ปี 60
ป.๖
= 36.98 คะแนน
ม.๓
= 32.97 คะแนน
ปี ๖1
ป.๖
= 40.46 คะแนน
ม.๓
= 36.36 คะแนน
ปี 62
ป.6
= 35.46 คะแนน
ม.3
= 34.61 คะแนน

เฉลี่ย 3 ปี
ป.๖ = 37.63
ม.๓ = 34.65

๓๓

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๕.ปัญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและภัย
คุกคามลดลง
อย่างต่อเนื่อง
สังคมพหุ
วัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

30.09

31.09

9. ร้อยละที่
ลดลงของปัญหา
อาชญากรรม
ต่อประชากร
แสนคน

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

32.09

31.59

31.09

30.59

๑0. ร้อยละของ
จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชน
ปลอดยา
เสพติด (หมู่บ้าน
สีขาว) ต่อ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งหมด ๒80
หมู่บ้าน 20
ชุมชน
รวม 300)

ปี 60
= ร้อยละ 37.24
คิดเป็น 111
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 61
= ร้อยละ 53.84
คิดเป็น 161
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 62

53
(159
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

55
(๑65
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕9
(๑77
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

61
(๑83
หมู่บ้าน
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเร็จ (Case
Management)
ด้านความรุนแรง
ในครอบครัว

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

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

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

๓๔

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 11 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
๒. พัฒ นาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งและ
เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
๔. ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม
๕. พัฒ นาและยกระดับคุณ ภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
๖. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ระเบี ย บความสงบเรี ย บร้ อ ยในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ด้วยตนเอง
๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๘. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐
๙. คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ และสุ ข ภาวะของผู้ สู งอายุ คนพิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๑๐. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่า
11. พัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็น Smart City

๓๕

4. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 17 โครงการ 2 รายการ งบประมาณรวม 188,724,100 บาท ดังนี้
- งบดำเนินงาน จำนวน 11 โครงการ 2 รายการ งบประมาณ 22,643,878 บาท
- งบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 166,080,222 บาท
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต
(Intensive Farm)
(1) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิ ต
โคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)
(2) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิ ต
แพะเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm)
(3) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิ ต
ไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มี
รายได้น้อย
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและ
ปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
(1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน
(2) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4

กิจกรรมการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดำริ กิจกรรมย่อยดังนี้
- กิจกรรมย่อยที่ 1อบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการและทักษะ
ทางการเกษตร
- กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดำริ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาล ที่ 9 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 3 การขยายผลการถ่ า ยทอดความรู้ สู่
การปฏิบัติด้านการเกษตรในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

2

(1) กิจกรรมการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน
(2) กิจกรรมการจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
659,700 สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสตูล
182,300
182,300
295,100
257,070 สำนักงานประมงจังหวัด
สตูล
169,290
87,780
894,400 สำนักงานเกษตร
จังหวัดสตูล
894,400
93,200
101,200

700,000
1,242,400 สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล
629,000
163,000

๓๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม
(3) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มอาสาสมัคร
(4) กิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

5

โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E :
Commerce
(1) กิจ กรรมการส่ งเสริมและพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุมชน OTOP
และผลิ ต ภัณ ฑ์ เชื่ อมโยงการท่ องเที่ ย ว อุ ท ยานธรณี โลกสตู ล
ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E : Commerce
(2) กิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(1) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์
(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
7 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตัวเมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองจังหวัดสตูล
8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
ให้ได้มาตรฐาน
(1) กิจกรรมพัฒ นาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตราแก้ไขรายการเป็ น ต่อสร้างศูนย์บริการลอยน้ำ
ขนาด 4.53x14.05 เมตร อุ ท ยานแห่ งชาติ ห มู่ เกาะเภตรา
ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (63.34 ตารางเมตร)
(2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทางถนน
(1) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย
สต.4020 แยก ทล.4052 – บ้ านบากันโต๊ะทิ ด อำเภอละงู
จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง
(2) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย
สต.6031 บ้ านบ่ อเจ็ ด ลู ก – บ้ านบุ โบย อำเภอละงู จังหวัด
สตูล ถึง สาย สต.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสน
กลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง
10 โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก
สตูล (Satun UNESCO Global Geopark)

งบประมาณ
(บาท)
403,800

หน่วยงานรับผิดชอบ

46,600
4,894,400 สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสตูล
3,888,200
1,006,200
767,720 วิทยาลัยชุมชนสตูล
339,346
428,374
325,200 สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสตูล
325,200
26,254,018 อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา
18,401,818

7,852,200
39,991,000 แขวงทางหลวงชนบท
สตูล
19,995,000
19,996,000

55,587,304 แขวงทางหลวงสตูล

๓๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจ กรรม ปรั บ ปรุงซ่ อมแซมผิ ว ถนนแอลฟั ล ต์ ทางหลวง
หมายเลข 404 ตอนบ้านนา - ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ระหว่ า ง กม.60+906 - กม.63+991 ระยะทาง 3.085
กิ โล เม ต ร แ ล ะ ระห ว่ า ง ก ม .64+747 - ก ม .66+000
ระยะทาง 1.253 กิโลเมตร รวมระยะทาง 4.338 กิโลเมตร

งบประมาณ
(บาท)
19,280,964

(2) กิจ กรรม ปรั บ ปรุงซ่ อมแซมผิ ว ถนนแอลฟั ล ต์ ทางหลวง
หมายเลข 406 ตอนศาลากันตง - ตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ระหว่าง กม.92+974 - กม.94+700 ระยะทาง
1.726 กิโลเมตร และระหว่าง กม.94+790 - กม.99+890
ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ความกว้างผิวทาง 12.00เมตร

28,750,275

(3) กิจ กรรม ปรั บ ปรุงซ่ อมแซมผิ ว ถนนแอสฟั ล ต์ ทางหลวง
หมายเลข 404 ตอนควบคุ ม 0202 ตอน ละงู – ฉลุ ง
ระหว่าง กม.109+665 – กม.110+505 ระยะทาง 0.840
กิโลเมตร
11 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

7,556,065

(1) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สต. 3028 แยกทาง
หลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้ า นทุ่ ง ดิ น ลุ่ ม
อำเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง
(2) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตสาย สต. 3014
แยกทางหลวงหมายเลข 416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้ำเจ็ดคต
อำเภอละงู,ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง
12 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
(1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกถ้ำภูผาเพชร
(2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง
(3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
อุทยานธรณีโลกน้ำตกธารปลิว
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
(1) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2) กิจกรรมด้าน TO BE NUMBER ONE

หน่วยงานรับผิดชอบ

32,480,000 แขวงทางหลวงชนบท
สตูล
19,990,000
12,490,000
11,385,000 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
1,528,373.15 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
บรรทัด
4,888,314.14

------"-------

4,968,312.71

------"-------

2,715,052 ศอ.ปส.จว.สตูล
1,063,392
1,651,660

๓๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
15 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark)
(1) กิจกรรมชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยาน
ธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2564
(2) กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล
(3) กิจกรรมการรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล
16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จังหวัดสตูล
(1) กิจกรรมแปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบ DNA ตรงตามสาย
พันธุ์
(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่า
กระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล
(3) กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่ยพืชป่าชายเลนใน
เขตตำบลละงู อำเภอละงู
กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร
ปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน
17 โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
กิจกรรมฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 6 รุ่น
หมายเหตุ : รายการถอนคืนค่าปรับโครงการพัฒนาเมืองสตูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 2 รายการ

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(บาท)
420,000 สำนักงานจังหวัดสตูล
420,000
138,513 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
53,000
9,540
75,973
993,000 สำนักงานจังหวัดสตูล
185,000
379,100
288,500
38,800
101,600
273,700 สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสตูล
273,700
1,445,623
8,000,000

188,724,100

๓๙

5. ผลการดำเนินงานรายโครงการ
1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)
งบประมาณ 659,700 บาท
หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแบบประณีต (Intensive
Farm) งบประมาณ 182,300 บาท
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อแบบประณีต (Intensive
Farm) งบประมาณ 182,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็น
อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย งบประมาณ 295,100 บาท
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ-แพะเนื้อ แบบประณีต
(Intensive Farm) และการผลิ ตไก่ พื้ นเมื องและเป็ ดเทศเป็ นอาชี พเสริ มรายได้ ที่ ผสมผสานกั บการทำ
การเกษตรอย่างอื่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการนำพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้ น
ที่ มาใช้ ในการเลี้ ยงโคเนื้ อ-แพะเนื้ อ และการนำวั ตถุดิ บอาหารสั ตว์ที่ มีอยู่ในท้ องถิ่ นมาใช้ ในการเลี้ ยงไก่
พื้นเมืองและเป็ดเทศ
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโคเนื้อ-แพะเนื้อ, ไก่พื้นเมือง-เป็ดเทศ
4. เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิต
5. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ของเกษตรกรรายย่อย
และเกษตรกรที่มีรายได้น้อย
เป้าหมาย
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
ที่ได้จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล) จำนวน 160 คน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
ที่ได้จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล) จำนวน 160 คน
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อย ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล) จำนวน 280 ราย
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 659,700 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑. เกษตรกรมี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และทั ก ษะในการเลี้ ยงโคเนื้ อ -แพะเนื้ อ แบบประณี ต
(Intensive Farm)

๔๐

2. เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพให้มากขึ้น
4. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง
5. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางอาหาร
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ

๔๑

2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
งบประมาณ 257,070 บาท
หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน งบประมาณ 167,290 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน งบประมาณ 87,780 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบพัฒนาเชิงพาณิชย์
2. เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบพัฒนา
เป้าหมาย
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 90 ราย
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 257,070 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาเพิ่มขึ้น จำนวน 60 ราย
2. เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาเพิ่มขึ้น จำนวน 30 ราย
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน งบประมาณ 167,290 บาท

๔๒

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน งบประมาณ 87,780 บาท

๔๓

3. ชื่อโครงการ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งบประมาณ 894,400 บาท
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ 894,400 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
3. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้
ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร
เป้าหมาย
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 35 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. ครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน/ครูเกษตร/ครูผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน/โรงเรียน
2. นักเรียน (ยุวเกษตรกรในโรงเรียน) จำนวน 5 คน/โรงเรียน
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 894,400 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้วิชาการและทักษะทางการเกษตร
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต
3. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
4. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน อย่างยั่งยืน
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 อบรมถ่ ายทอดความรู้ วิ ช าการและทั ก ษะทางการเกษตร งบประมาณ
113,700 บาท

๔๔

กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสตูล งบประมาณ 80,700 บาท

๔๕

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติด้านการเกษตรในโรงเรียน สนับสนุน
ปั จ จั ย การผลิ ต เพื่ อ จั ด ทำแปลงเกษตร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ านพื ช ปศุ สั ต ว์ ประมงและการแปรรู ป ถนอมอาหาร
งบประมาณ 700,000 บาท

๔๖

4. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
งบประมาณ 1,145,490 บาท
หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 4 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน งบประมาณ 629,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ งบประมาณ 163,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร งบประมาณ 403,800 บาท
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร งบประมาณ 46,600 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วม การบูรณการและ
สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
3. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
เป้าหมาย
๑. เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
๒. ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
๓. บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
๔. เจ้าของสถานประกอบการ พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม
รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ผู้ให้บริการเรือ และประชาชนทั่วไป
๕. สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,145,490 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้
สามารถบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บ้านพักโฮมสเตย์ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย อย่างน้อย 20 หลัง
3. สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจหลักการฮาลาล และสามารถดำเนินการจัดการท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามหลักการฮาลาลได้
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและร่วมกันอนุรักษ์มากขึ้น
5. มีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อย่างน้อย 1 ชุมชน
6. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี –

๔๗

รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน งบประมาณ 638,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 การจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ งบประมาณ 163,000 บาท

๔๘

กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร งบประมาณ 403,800 บาท

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร งบประมาณ 46,600 บาท

๔๙

5. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ
E : Commerce
งบประมาณ 4,894,400 บาท
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบ E : Commerce งบประมาณ 3,888,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 1,006,200 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและศั ก ยภาพของผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOPและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
ในการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผ่านระบบ E : Commerce
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในระบบ E : Commerce ได้
4. เพื่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP มี รายได้ เพิ่ ม ขึ้ น จากการจำหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ านระบบ
E : Commerce
เป้าหมาย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เชื่อมโยงอุทยานธรณีโลกสตูล
2. ผู้ผลิตผู้ประกอบการ มีช่องทางการตลาด ออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า
3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงอุทยานธรณีโลกสตูล
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,304,200 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชน OTOP และผลิ ตภั ณ ฑ์ เชื่ อมโยงการท่ องเที่ ยวอุ ท ยานธรณี โลกสตู ล ได้ รั บ
การพัฒนา และจำหน่ายผ่านระบบ E : Commerce อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2. รายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1๐ ต่อปี
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ
กิ จ กรรมที่ 1 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน OTOP และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชื่ อ มโยง
การท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูลให้มี ขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบ E : Commerce งบประมาณ
3,398,200 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้
(1) ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารวิเคราะห์ ข้อ มูล ของกลุ่ ม OTOP เป้ าหมาย เพื่ อ ใช้ ใน
การออกแบบและการพัฒนายกระดับคุณภาพ ดำเนินการ รุ่นที่ 1 วันที่ 12 - 14 ม.ค.2564 และ รุ่นที่
2 วันที่ 15 – 17 ม.ค. 2564

๕๐

(2) ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นารูป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ และการสร้างผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้นแบบของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 19 และ 26 - 27 ม.ค.2564 และ รุ่นที่ 2
วันที่ 20 – 21 และ 28 - 29 ม.ค. 2564

(3) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตลาดออนไลน์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการดำเนิ น การ เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ความรู้เรื่องการตลาด online แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย

๕๑

(4) กิ จ กรรมพั ฒ นาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ OTOP และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เชื่อมโยงการท่ องเที่ ย ว อุทยานธรณี โลกสตูล 100 ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดำเนิน การ ไตรมาส 2 - 4 ปี 2564
งบประมาณ 2,400,000 บาท เป็น การออกแบบและการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์และบรรจุภัณฑ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์
ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

๕๒

๕๓

2. กิ จ กรรมที่ 2 ส่ งเสริ มด้ านการตลาดและการประชาสั มพั น ธ์ งบประมาณ 733,300 บาท
ดำเนินการ ไตรมาส ที่ 2 - 4 เป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
ช่องทางการตลาด Online แก่ผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(1) ออกแบบ Artwork จำนวน 100 ผลิ ตภั ณฑ์ ๆละ 3 แบบ รวม 300 แบบ
เป็ นการดำเนิ นงานด้านการออกแบบ Graphic เชื่อมโยงการท่ องเที่ ยวอุท ยานธรณี โลกสตูล เพื่ อนำไปสู่
การขายในตลาดออนไลน์

๕๔

6. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
งบประมาณ 767,720 บาท
หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ งบประมาณ 339,346 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 655,634 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ น ำเที่ ย วให้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ นำเที่ ย ว มั ค คุ เทศก์ แ ล ะนำเที่ ย ว
กรมการท่ อ งเที่ ย ว กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าและสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มั ค คุ เทศก์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒ นาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวเป็นที่ประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว
กลุม่ เป้าหมาย
1. ประชาชนทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้นำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล
2. สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
3. ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
4. เจ้าของสถานประกอบการ พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้ แก่ โรงแรม
รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ผู้ให้บริการเรือ และประชาชนทั่วไป
5. บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 767,720 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. มั ค คุ เทศก์ ส ามารถนำเที่ ย วได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สร้า งความประทั บ ใจแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ปัญหาอุปสรรค -ไม่ม-ี
รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ งบประมาณ 339,346 บาท

๕๕

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 655,634 บาท

๕๖

7. ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตัวเมืองสตูลและพื้นที่
ใกล้เคียง
งบประมาณ 325,200 บาท
หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองจังหวัดสตูล งบประมาณ 325,200 บาท
วัตถุประสงค์
:
1. เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เ ส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่ ห ลากหลายของจั ง หวั ด สตู ล
2. เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ละกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สตู ล ในโดย เฉพาะในเขตตั ว เมื อ งแล
พื้ น ที่ ใกล้เคียง
3. เพื่ อส่ งเสริม การท่ องเที่ ย วของจั งหวัด สตูล แก่ นั กท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทย และชาวต่ างชาติ
ให้เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น
กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 325,200 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลมากขึ้น และทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชน
ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
2. สร้ า งความประทั บ ใจกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทำให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น สร้ า งรายได้ จ าก
การท่องเทีย่ วเพิ่มมากขึ้น
ปัญหาอุปสรรค -ไม่ม-ี
รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1.1 การฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยป่าในเมืองจังหวัดสตูล

๕๗

กิจกรรมที่ 1.2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ป่าในเมืองจังหวัดสตูล

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๕๘

9. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ได้มาตรฐาน
งบประมาณ 26,254,018 บาท
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (ก่อสร้างทุ่นลอย
สำหรั บ เที ย บเรื อ ขนาด 12x30 เมตร) แก้ ไ ขรายการเป็ น ต่ อ สร้ า งศู น ย์ บ ริ ก ารลอยน้ ำ ขนาด
4.53x14.05 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (63.34 ตารางเมตร)
งบประมาณ 18,401,818 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่ งบประมาณ 7,912,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก
2. เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการการท่องเที่ยว
3. เพื่อมุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโลกสตูล
เป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประชาชน ชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,964,700 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถ
ยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
๒. รายได้ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (ก่อสร้างทุ่นลอย
สำหรั บ เที ย บเรื อ ขนาด 12x30 เมตร) แก้ ไ ขรายการเป็ น ต่ อ สร้ า งศู น ย์ บ ริ ก ารลอยน้ ำ ขนาด
4.53x14.05 เมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (63.34 ตารางเมตร)
งบประมาณ 18,434,400 บาท

๕๙

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่ งบประมาณ 7,912,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำ (เกาะบุโหลนไม้ไผ่) ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว
10 เมตร ทางเดินระยะทาง 60 เมตร กว้าง 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 2,661,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 16.15x18.15 เมตร งบประมาณ 2,772,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 7.35x8.80 เมตร

๖๐

10. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน
งบประมาณ 39,991,000 บาท
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4020 แยก ทล.4052 –
บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 19,,995,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญ ญาณจราจร สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก –
บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย สต.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอ
ละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 19,996,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. ลดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้แก่จังหวัดสตูล
เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปพื้นที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 39,991,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางตอนกลางคืน
2. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางใน
ตอนกลางคืน
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4020 แยก ทล.4052 –
บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 19,995,000 บาท

๖๑

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก –
บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย สต.5030 เขตเทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู
จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 19,996,000 บาท

๖๒

๖๓

12. ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
งบประมาณ 32,480,000 บาท
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 งานก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนน สาย สต.3028 แยกทางหลวงหมายเลข
416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลุ่ม อำเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ
19,990,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 งานก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนน สาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข
416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้ำเจ็ ดคต อำเภอละงู , ควนกาหลง, มะนัง จังหวัดสตู ล ปริมาณงาน 1 แห่ ง
งบประมาณ 12,500,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. ลดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้แก่จังหวัดสตูล
เป้าหมาย
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประชาชนในพื้ น ที่ อำเภอควนกาหลง, มะนั ง , ละงู , ทุ่ ง หว้ า จั งหวั ด สตู ล
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,278,400 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทาง
ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี รูปภาพดำเนินโครงการ
กิ จ กรรมที่ 1 งานก่ อ สร้ างถนนลาดยาง/คอนกรี ต ถนน สาย สต.3028 แยกทางหลวง
หมายเลข 416 (กม.ที่ 46+500) – บ้านทุ่งดินลุ่ม อำเภอละงู , ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 20,000,000 บาท

๖๔

กิจกรรมที่ 2 งานก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนน สาย สต.3014 แยกทางหลวงหมายเลข
416 (กม.ที่ 28+080) – ถ้ ำเจ็ ดคต อำเภอละงู , ควนกาหลง, มะนั ง จังหวัดสตู ล ปริมาณงาน 1 แห่ ง
งบประมาณ 12,500,000 บาท

๖๕

13. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
งบประมาณ 11,385,200 บาท
หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 3 กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ 1 พั ฒ นาศั กยภาพแหล่ งเรี ยนรู้ ศึ กษาธรรมชาติ อุ ทยานธรณี โลกถ้ ำภู ผ าเพชร
งบประมาณ 1,528,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง
งบประมาณ 4,888,400 บาท
กิจ กรรมที่ 3 พั ฒ นาศักยภาพแหล่ งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณี โลกน้ ำตกธารปลิ ว
งบประมาณ 4,968,400 บาท
วัตถุประสงค์
:
1. เพื่อบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5
2. เพื่ อส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวที่ โดดเด่ น ในพื้ น ที่ ป่ าอนุ รัก ษ์ ข องจั งหวั ด ให้ เป็ น ที่ รู้จั กอย่ าง
แพร่หลาย จูงใจให้คนมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคต ประชาชนผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีรายได้จาก
การท่ องเที่ ย วเพิ่ มขึ้น ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ แก่ ประชาชนตามตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลุม่ เป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักเรียน
นักศึกษา สื่อมวลชน ส่วนราชการ
ผลการเบิกจ่าย
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศของจังหวัดได้รับการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5
2. แหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศที่โดดเด่นของอุทยานธรณี โลกสตู ลได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับโลกเป็นปัจจัยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
3. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และประชาชนรายได้เพิ่มมากขึ้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปัญหาอุปสรรค -ไม่ม-ี
รูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกวังสายทอง งบประมาณ
4,888,400 บาท

๖๖

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกน้ำตกธารปลิว งบประมาณ
4,968,400 บาท

๖๗

14. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ 2,715,052 บาท
หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศอ.ปส.จ.สต.)
กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 1,063,392 บาท
กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 1,691,540 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน ชนชั้นแรงงาน ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,715,052 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึงระดับพื้นที่หมู่บ้าน
2. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
3. สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้
4. ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. แกนนำ เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้คำปรึกษาสมาชิกที่มีปัญหาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้
ปัญหาอุปสรรค -ไม่มีรูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงิน 1,063,392 บาท แยกกิจกรรมย่อย
ได้ดังนี้
1.1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

๖๘

1.2 คุยข่าวเล่าเรื่อง คุยเฟื่องเรื่องยาเสพติด สัญจร

1.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

๖๙

1.4 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

1.5 กิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด

๗๐

1.6 กิจกรรมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.7 กิจกรรมครอบครัวยุคอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด

๗๑

กิจกรรมที่ 2 ด้าน TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 1,691,540 บาท

๗๒

15. ชื่อโครงการ ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
งบประมาณ 420,000 บาท
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วงเงิน 420,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
๒. เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่สามารถทำให้โครงการบรรลุเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 420,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ทุกภาคส่วนของจังหวัดสตูล ได้แสดงถึงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลัก
ของชาติ
2. ทุกภาคส่วนของจังหวัดสตูลได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใน
การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. จังหวัดสตูลได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
ปัญหาอุปสรรค -ไม่ม-ี
รูปภาพดำเนินโครงการ

๗๓

16. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)
งบประมาณ 138,340 บาท
หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 3 กิจกรรม
กิ จ กรรมที่ 1 ชำระค่ า ธรรมเนี ย มสมาชิ ก สมาคมเครื อ ข่ า ยอุ ท ยานธรณี โ ลก ประจำปี
พ.ศ. 2564 งบประมาณ 53,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล งบประมาณ 9,540 บาท
กิจกรรมที่ 3 การรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล งบประมาณ 75,800 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ มี เงิน ทุ น สำรองในการชำระค่ าธรรมเนี ย มสมาชิ กรายปี ให้ กับ สมาคมเครือ ข่ าย
อุทยานธรณีโลก (GGN Association)
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริห ารจัดการอุท ยานธรณี โลกสตู ล เป็ น ไปตามข้ อเสนอแนะของ
ยูเนสโก และเกณฑ์การประเมินรอบ 4 ปีของยูเนสโก
3. เพื่อรักษาสถานภาพของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก
และการเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
4. เพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโลกสตูล ภายในประเทศและนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวระดับโลก
5. เพื่อสร้างมูลค่าจาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้ เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ย วทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ส่วนราชการ จำนวนผู้เข้าร่วม 300 คน
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 138,340 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ประโยชน์ ข องการเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมเครื อ ข่ า ยอุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เนสโก :
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่า
ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณี วิทยาอย่ างยั่ งยื น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่ งศึกษา วิจัย ของนักวิช าการทั้งในและต่างประเทศ
อีกด้วย
2. ผู้ บ ริห ารและบุ คลากรที่ เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณี โลกสตูล มีความรู้และประสบการณ์
ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีระดับโลกเพิ่มขึ้น
3. จั งหวัด สตูล จะมีชื่ อ เสี ยง/ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ านแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศ/แหล่ งอนุ รักษ์
ธรณี วิท ยา/แหล่ งเรี ย นรู้ และเป็ น ผู้ น ำทางด้า นการบริห ารจัดการทรัพ ยากรธรณี อ ย่างยั่งยื นโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี-

๗๔

รูปภาพดำเนินโครงการ

๗๕

17. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล
งบประมาณ ๙๙3,0๐๐ บาท
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 5 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ที่ผ่าน
การตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์ งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท
กิจ กรรมที่ 2 ส่ งเสริมและพั ฒ นาการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้
สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล งบประมาณ ๓๗๙,๑๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งบประมาณ ๒88,5๐๐ บาท
กิจ กรรมที่ ๔ อนุ รัก ษ์ และใช้ ป ระโยชน์ ต้น รุ่ยพื ช ป่ าชายเลนในเขตตำบลละงู อำเภอละงู
งบประมาณ ๓๘,8๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๕ อนุรักษ์และพัฒ นาการผลิตพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน
งบประมาณ ๑๐๑,๖๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
1. ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทหรือแนวทางการดำเนินงานของแผนแม่บท
อพ.สธ.
2. สนับสนุนแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
อพ.สธ.
3. ขั บ เคลื่ อ นโครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริฯ จังหวั ด สตู ล
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
4. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯและคณะทำงานขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การดำเนิ น งาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล
5. กำกั บ ติ ด ตาม และเร่ งรั ด การดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ งานรายปี อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ จังหวัดสตูล และเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 992,959 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มี แ ผนงาน/โครงการในการขั บ เคลื่ อ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริฯ จังหวัดสตูล
ปัญหาอุปสรรค -ไม่มีรูปภาพดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพั นธุ์ที่ผ่าน
การตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์ งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท

๗๖

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้
สูญพันธุ์ งบประมาณ ๓๗๙,๑๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งบประมาณ ๒88,5๐๐ บาท

กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่ยพืชป่าชายเลนในเขตตำบลละงู อำเภอละงู
จังหวัดสตูล งบประมาณ ๓๘,8๐๐ บาท

๗๗

กิจกรรมที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน อำเภอ
ควนโดน งบประมาณ ๑๐๑,๖๐๐ บาท

๗๘

18. ชื่อโครงการ สตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
งบประมาณ 273,700 บาท
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
กิจกรรมรวม 1 กิจกรรม
กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ วงเงิน 273,700 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีความ
พร้อมในการจัดการภัยพิบัติ
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เสี่ยง
ภัยสึนามิ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ติดชายฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดสตูล
จำนวน 300 คน
- รุ่นที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านขอนคลานตะวันออก, หมู่ที่ 3 บ้านขอนคลานตะวันตก, หมู่ที่ 4 บ้าน
ราไวเหนือ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า เป้าหมาย 50 คน
- รุ่นที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้ านตันหยงลาไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู, หมู่ ที่ 2 บ้านราไวใต้ ตำบล
ขอนคลานอำเภอทุ่งหว้า เป้าหมาย 50 คน
- รุ่นที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านท่าชะมวง, หมู่ที่ 2 บ้านปากละงู อำเภอละงู เป้าหมาย 50 คน
- รุ่นที่ 4 หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงโป, หมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว ,หมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ตำบล
ตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล เป้าหมาย 50 คน
- รุ่นที่ 5 หมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย, หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล เป้าหมาย
50 คน
- รุ่นที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านระยะโตดใหญ่, หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอ
เมืองสตูล เป้าหมาย 50 คน
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 273,300 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ผ่านการอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ
2. ชุม ชน / หมู่บ้ านเสี่ ย งภัยมี ความพร้อมในการป้ องกันภั ยพิ บัติ สามารถบริห ารจัดการ
และลดความเสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
ปัญหาอุปสรรค -ไม่ม-ี
รูปภาพดำเนินโครงการ
รุ่ น ที่ 1 ดำเนิ น การระหว่ างวั น ที่ 15-16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์
สวนสาธารณะหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

๗๙

รุ่ น ที่ 2 ดำเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 17-18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์
สวนสาธารณะหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าชะมวง
หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รุ่นที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ
มัสยิด (ตาดีกา) หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๘๐

รุ่นที่ 5 ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปูยู
หมู่ที่ 2 ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

รุ่นที่ 6 ดำเนินการระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านตะโล๊ะน้ำ
หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๘๑

บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2564
ในปี 2559-2564พบว่ า งบประมาณของส่ ว นราชการในจั ง หวั ด เป็ น งบ Function มากที่ สุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 83.80รองลงมาคืองบองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (องค์การบริห ารส่วนจังหวัด /เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตำบล) คิดเป็นร้อยละ 5.95 งบประมาณตามแผนพัฒ นาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.44
และงบประมาณกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.48 ทั้งนี้ในปี 2564 จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรงบประมาณของ
ส่วนราชการตาม Function, งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบกลุ่มจังหวัด ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ภาพรวมร้อยละ 10.36 งบประมาณของส่วนราชการตาม Function ลดลงร้อยละ 9.67, งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลดลงร้อยละ 14.33 และงบกลุ่มจังหวัด ลดลงร้อยละ 59.67 งบประมาณของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ร้อยละ 9.96 เนื่องจากเนื่องจากได้มีการโอนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น์ เป้ าประสงค์ ห ลั ก และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ข องจั งหวัด สตู ล
ทุ ก ภาคส่ ว นจำเป็ น ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในฐานะเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Partnership)
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปสู่เป้าหมายตามทิศทางของวิสัยทัศน์
จังหวัดสตูลที่ได้กำหนดร่วมกัน
ตารางที่ 1.168 แสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบของส่วนราชการ
(Function)
งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด
รวม

ปี
2559

2560

2561

รวมงบฯ ปี 59-64
2562

2563 2564

3,922.02 2,886.96 2,681.26 2,834.79 2,895.19 2,614.98

จำนวนเงิน

เปอร์เซนต์

17,835.20

83.80

170.71

67.06

219.86

120.15

371.3

318.09

1,267.17

5.95

169.39

197.43

238.04

191.72

171.62

188.72

1,156.92

5.44

42.9

844.72

21.89

0.54

81.23

32.76

1,024.04

0.48

4,305.02 3,996.17 3,161.05 3,147.20 3,519.34 3,154.55

21,283.33

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสตูล,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล,สำนักงานจังหวัดสตูล
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ภาพที่ 1.60 กราฟแสดงข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2559-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณี โลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การจัดสรรงบประมาณในปี 2559-2564 จำนวน 922,808,935 บาท
ปี 2559 ให้ ความสำคั ญ กั บการพั ฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยวทางอุทยานธรณี วิทยา เพื่ อให้ ทั นต่ อการ
ประเมิ น จาก UNESCO ในปี 2560 เช่ น ปรั บปรุงภู มิ ทั ศน์ ป้ ายบอกทางเข้ าสถานที่ ท่ องเที่ ยว ติ ดตั้ งไฟฟ้ า
แสงสว่ างเพื่ อสร้ างความปลอดภั ย เส้ น ทางการท่ องเที่ ยว ส่ งเสริ ม กิ จกรรมด้ านการท่ องเที่ ยวในเมือ งสตู ล
และการท่องเที่ยวนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น กิจกรรมมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล
กิจกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติเวิล และการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งทีมกู้ภัยทางน้ำ ทั้งนี้ยังได้
จั ดทำโครงการตลาดและประชาสั มพั น ธ์ ภ ายใต้ เคมเปญ “สตู ล.. จั งหวั ดเดี ยวเที่ ยวได้ ทั้ งปี ” เพื่ อดึ งดู ดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ด้านการเกษตร เน้นการเพิ่มศักยภาพสินค้าทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร
และตลาดการเกษตร เพื่อรองรั บสิ นค้าเกษตรของเกษตรกรของจังหวัด การส่ งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่
การปลูกพืชร่วมสวนยางพารา การถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกอำเภอ ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริ เนื่องจากอาชีพ
ส่ ว นใหญ่ ของชาวจั งหวั ดสตู ล มี อ าชี พ เกษตรกร ปลู ก ยางพารา ปาล์ ม น้ ำมั น จั งหวั ด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด
1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทำการเกษตร 635,847 ไร่ มี ค รั ว เรื อ นเกษตรกร 46,375 ครั ว เรื อ น
ปัจจุบั นราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวตกต่ำทำให้รายได้ของประชาชนลดลง จังหวัดจึงได้ส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพี ยงตามรอยพระราชดำริ มี การอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ขับเคลื่ อน
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 30 แห่ง
สามารถสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องบัญชี
ต้ น กล้ าและบั ญ ชี ครั วเรื อน เพื่ อให้ ป ระชาขนได้ อยู่ อย่ างพอเพี ยง ลดต้ นทุ น การผลิ ต ลดการนำเข้ าอาหาร
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ลดความเดื อดร้ อนของประชาชนในการบริ โภคสิ น ค้ าราคาแพง สร้ างคามมั่ น คงทางอาหารภายในจั งหวั ด
ด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ ยงแพะเพื่อรองรับฮาลาล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประชาชนมุสลิ มประมาณ 76%
และแพะเป็นสัตว์พื้นเมืองของจังหวัด จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว์/ การผลิตอาหารข้นอัดก้อนและมีงบประมาณ
ไม่สู งมากนั ก เพี ยง 4.05 ล้ านบาท ซึ่ งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒ นาเนื่ องจากรายได้ด้านการเกษตร
เป็ นอาชี พหลั กของประชาชนจั งหวัดสตู ล นอกจากนี้ มี การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดำเนิ นงานสิ นค้ า OTOP
จั งหวั ด ซึ่ งมี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเด่ น เช่ น ไข่ มุ ก ชาชั ก การผลิ ต สิ น ค้ าจากผ้ าพื้ น เมื อ ง (ปาเต๊ ะ) โรตี -ชาชั ก
ขนมพื้นเมืองเช่นขนมผูกรัก สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยปี 2558 สามารถสร้างรายได้ จำนวน 640,727,722 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 39,018,417 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.93
ปี 2560 ให้ ความสำคั ญกับการพั ฒ นาตาม Positioning ของจังหวัด เน้ นการพั ฒนาการท่ องเที่ ยว
ทางธรณีวิทยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่อำเภอเมือง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอมะนัง ซึ่งเป็น
ฐานรายได้ใหม่ของจังหวัดสตูล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยาธรณีวิทยา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน และพื้นที่เกษตร
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ ยวสนับสนุนให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรองรับจำนวนนักเท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
พั ฒ นาสิ นค้ า OTOP เชิ งธรณี วิ ทยา ส่ งเสริ มกิ จกรรมด้ านการท่ องเที่ ยวชุ มชนทางธรณี วิทยาและวั ฒ นธรรม
เช่ น การจั ดงานสตู ล จี โอพาร์ คฟอสซิ ล เฟสติ วั ล งาน"สตู ล อี ดิ้ ล ฟิ ตรี " โอเพ่ นเฮาส์ เป็ นต้ น ด้ านการเกษตร
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิ การพัฒนาคุณภาพน้ำยาง
ส่งเสริมการปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและอายุมากกว่า 25 ปี
ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มต่ำ การจัดระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน จัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP
โครงการที่ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพในชุมชนประมง
ทะเลพื้นบ้าน สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริม
การตลาดสิ น ค้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมง การส่ งเสริ ม การทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่ งเสริ ม องค์ ค วามรู้ การเรี ยนรู้
ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86.48 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทุกมิติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและนักท่องเที่ ยว ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวนานาชาติ อาทิ การแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชิต
เป็ น ต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับ การประกาศให้ อุทยานธรณีส ตูล เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณี โลกของยูเนสโก
Satun UNESCO Global Geopark ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร เน้นให้ความสำคัญ
กั บ การเสริ ม สร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจในการน้ อ มนำแนวทางพระราชดำริ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ในหลวงรั ชกาลที่ 9 มาปรั บใช้ โดยการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏี ใหม่ ส่ งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล และส่งเสริมการตลาด
ให้ แก่ เกษตรกรทั้ งในพื้ น ที่ รวมถึ งการค้ าชายแดนกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพด้ านการประมง
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มชาวบ้าน ส่งเสริมการสร้างอุปสงค์สินค้าประมง
และแปรรูปสินค้าประมง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562 เน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณี โลก การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
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อุท ยานธรณี โลก มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาเส้ น ทางเข้ าสู่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วให้ ได้ ม าตรฐาน มี ค วามสะดวก รองรั บ
นั กท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ าสู่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ยวสำคั ญ ของจั งหวัด แหล่ งท่ องเที่ ย วอุท ยานธรณี โลก และแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาสากล การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ เช่น
กิจกรรม การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ วิ่งย้อนร้อนประวัติศาสตร์ตะรุเตา การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน
ด้ ว ยการเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละปลู ก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น ร่ ว ม ส่ งเสริ ม การปลู ก มะพร้ าวน้ ำ หอมสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
และส่งเสริมการปลูกจำปาดะสตูล ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI
มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่น
ปี 2563 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม การท่ อ งเที่ ย ว การเกษตร
และการค้ า สู่อ าเซี ยน โดยปรั บ ปรุงและพั ฒ นาเส้ น ทางเข้าสู่ แหล่ งท่ องเที่ย วให้ ได้ม าตรฐาน ติ ดตั้งไฟฟ้ า
แสงสว่ าง ให้ มี ค วามสะดวกสามารถรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ าสู่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วสำคั ญ ของจั งหวั ด
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และ
การค้าชายแดน เพิ่มประสิทธิภ าพการท่องเที่ยวทางธรณี วิทยาโดยการก่อสร้างซุ้มประตูเขตข้ามกาลเวลา
ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒ นธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรรม
ให้เป็นเป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง อาทิ กิจกรรมงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่านานาชาติ
เป็ น ต้น สำหรั บ กลุ่ ม จั งหวัดสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาท่ าเที ยบเรือเพื่ อการท่ องเที่ ยว พัฒ นาประสิ ทธิภ าพ
การเฝ้าระวังการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ปี 2564 เน้ นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ งบประมาณ 173.73 ล้ านบาท เน้นการพัฒ นา
ด้านการท่องเที่ยว โดยการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global
Geopark) พัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ย วอุทยานธรณี โลกสตูล ให้ ได้มาตรฐาน พัฒ นาศักยภาพแหล่ งเรียนรู้ศึกษา
ธรรมชาติ ในพื้ น ที่ พัฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานด้านคมนาคมเพื่ อเข้า สู่ แหล่ งท่องเที่ ยว เพิ่มประสิ ทธิภ าพด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์
ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย การจัดการธุรกิจฮาลาล พัฒ นาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในระบบ E : Commerce ด้านการปศุสัตว์ การประมง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพง
ขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การ
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การศึ ก ษาวิท ยาศาสตร์ แ ละวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ ป ระกาศให้ อุ ท ยานธรณี ส ตู ล
ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นอุทยานธรณีโลกทำให้จังหวัดสตูลมีจุดขาย ที่มีความแตกต่าง
จากจั ง หวั ด อื่ น สามารถสร้ า งอาชี พ และรายได้ ให้ ชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ภาคเกษตรได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and
Innovation Center หรือ AIC)” เพื่อขับเคลื่ อนนโยบายหลักที่สำคัญ อาทิ ตลาดนำการผลิต การส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่
ผลปรากฏว่ารายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา จำนนวนนัก ท่อ งเที่ยวและรายได้ที่ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเช่นกัน
เมื่อ พิจ ารณาจากตัว ชี้วัด หลัก ของประเด็นยุท ธศาสตร์ คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่อ งเที่ย ว
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 จากปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดตามแผนปี 2561-2565) ฉบับทบทวน พบว่าในปี 2563
ลดลงขึ้นร้อยละ 47.55 จากปี 2562 ไม่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ภาพที่ 1.61 กราฟแสดงข้อมูลสถิติรายได้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี 2557-2563

ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ต แปรรูป การบริก าร และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่ม คุณ ค่า
และมูล ค่า สิน ค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญ ญา สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนิน การในด้า น
ต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 รวมจำนวน 44
แปลง สมาชิก 2,948 ราย โดยครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง นอกจากนี้จังหวัดสตูลได้ พัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 910 ราย พัฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จำนวน 32 ราย ปี 2560-2563 เกษตรกรเข้าร่ว มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1,259 ราย
พัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนจำนวน 25 จุดเรียนรู้ และอบรมพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ
กรมทรัพย์สิน ทางปัญ ญา กระทรวงพาณิช ย์ ได้ประกาศให้ “จำปาดะ”สตูล เป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศ าสตร์ เมื่อ วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อ ส่งเสริม การใช้สิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิศ าสตร์ เป็น เครื่อ งมือ
ในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และมาตรฐานการผลิต สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพกระบวนการผลิต
และแหล่งที่ม าของสิน ค้า รวมทั้ง เป็น การยกระดับ สิน ค้าชุม ชนให้เข้ม แข็ง มีความสามารถในการแข่ง ขัน
มีศักยภาพที่จะผลักดันให้สินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และสร้างมูลค่ าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน
อย่างยั่งยืน
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สำหรับ ตัว ชี้วัด ร้อ ยละที่เพิ่มขึ้นของมูล ค่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ส ำคัญ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
0.5 ต่อปี ไม่สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดดัง กล่าว โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP ภาคเกษตร ปี 2562
เพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 ร้อยละ 4.83 จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ ปี 2556 -2559 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลดสลับ กัน ในปี 2560-2561 มีแนวโน้มลดลง และเพิ่มขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้
เนื่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติในแต่ละปี
ผลการสนับ สนุน และพัฒ นาสิน ค้า หนึ่ง ตำบลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ (OTOP) เพื่อ ส่ง เสริม และ
สนับ สนุน ให้ช ุม ชนมีก ารพัฒ นาทัก ษะ ส่ง เสริม ให้เกิด อาชีพ สร้า งงาน สร้า งรายได้ให้กับ ชุม ชน รวมถึง
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่อง สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่า ยสิน ค้า OTOP ในแต่ล ะปีเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 10 (๑,163 ลบ.) จัง หวัด สตูล ผ่า นเกณฑ์ตัว ชี้วัด
โดยปี 2563 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นระดับ
จังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) ที่มียอดจำหน่ายสูง ประกอบด้วย เครื่องประดับมุก อาหารทะเล
แปรรูป ฝาสานไม้ไผ่ โรตีชาชัก และผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
ภาพที่ 1.63 แผนภูมิแสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล
ปี 2557-2563

มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
๑ ๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

1,496,664,285
1,314,921,006

๑ ๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๑ ๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

1,061,608,810

๑ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๘๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

881,901,570
๖๐๑ ๗๐๙ ๓๐๕

๖๖๐ ๒๐๔ ๖๐๘

740,375,000

๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๐

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

1

ปี

ปี

3

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนมิถุนายน 2564

สำหรับ การค้าชายแดน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 14.30 โดยมีมูลค่า
539.19 ล้านบาท แต่ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำหนดไว้ 585 ล้านบาท
ปัจจัยความสำเร็จ
จั งหวั ดสตู ลเป็ นจั งหวั ดที่ มี ต้ นทุ นทางทรั พยากรธรรมชาติ ที่ อุ ดมสมบู รณ์ มี การค้ นพบซาก
ดึกดำบรรพ์ สั ตว์ทะเลอายุ เก่าแก่ที่สุ ดในประเทศไทย มีความโดดเด่นทางธรณี วิทยา ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
มีเรื่องราว ที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบนบกและในทะเล
และสวยงาม ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนหลากหลาย
วัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งมากขึ้นเนื่ องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดในทุกมิติ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง
ศู นย์ บริ การนั กท่ องเที่ ยว ป้ ายบอกทางและป้ ายสถานที่ ท่ องเที่ ยว ความปลอดภั ยของนั กท่ องเที่ ยวบุ คลากร
ด้านการท่องเที่ยว
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สำหรั บการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดำเนิ นงานสิ นค้ า OTOP จั งหวัดได้ สนั บสนุ น ส่ งเสริ มให้
ผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการ OTOP ได้จำหน่ าย OTOP กับหน่วยงานภาคี ห้ างสรรพสิ นค้า สถานที่ ท่ องเที่ ยว รวมทั้ ง
การตลาดเชิงรุก ตลาดออนไลน์ และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่า
การจำหน่ ายสิ นค้ า OTOP ของจั งหวัดสตู ล เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ยอดจำหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ OTOP มีเป้ าหมาย
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2562
ปัญหาอุปสรรค
อุปสรรคในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่งสาธารณะไม่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ทีพ่ ักและร้านอาหารบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวปริมาณมาก ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ประจำแหล่ งท่ องเที่ยวที่เพี ยงพอ เป็นอุปสรรคต่ อการพัฒนาด้านการท่ องเที่ ยวของจังหวัดสตู ล
และมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ในปี 2563 ถึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ทำให้ จำนวนนั กท่ องเที่ ยวลดลงเป็ นจำนวนมาก และส่ งผลต่ อธุ รกิ จต่ อเนื่ อง
ด้านการท่องเที่ยวเช่นกัน
การเกษตรของจั งหวั ด ส่ วนใหญ่ เป็ นเกษตรแบบครั วเรื อน ไม่ เน้ นการค้ า ไม่ มี ศู นย์ จำหน่ าย
สินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และไม่มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ และเอกชน
ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือการนำนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง
ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อ ม และอุท ยานธรณีสตูล
แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน
ในปี 2559-2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 98,710,900 บาท
ปี 2559 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
งบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะและมูลสัตว์) ทั้งนี้
โครงการที่เกีย่ วข้องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงมีจำนวนน้อย
ปี 2560 ได้ รับ จั ดสรรงบประมาณ 17.2 ล้ านบาท ในการฟื้ นฟู ช าวประมงทะเลชายฝั่ งพื้ นบ้ าน
หลังจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างชนิด
พันธุ์สัตว์น้ำและผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ส่งผลให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีแหล่งอาศัย
อยู่ บ ริ เวณที่ ว างโพงพางลดน้ อ ยลง โครงการดั งกล่ าวเป็ น การบริห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสถานที่ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีสตูล
ปี 2561 ได้รั บ จั ด สรรงบประมาณ 47.33 ล้ านบาท ซึ่ งเน้ น การก่อ สร้างเขื่อ นป้ อ งกั นการกั ด
เซาะตลิ่ ง การก่อสร้างระบบบำบั ดน้ ำเสี ยด้ว ยระบบพืชกรองน้ำตามแนวทางพระราชดำริ โครงการชุมชน
เข้ ม แข็ งพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ก่ อสร้ างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ซ ากดึ กดำบรรพ์ ในเขตอุ ท ยานธรณี ส ตู ล และจั ด ทำสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เมืองอุทยานธรณีโลก
ปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31.36 ล้านบาท เน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในเขต
อุท ยานธรณี ส ตูล การขุดลอกฝายน้ ำล้ น การสร้างคูระบายน้ำ และการส่ งเสริมการใช้พลั งงานแสงอาทิ ตย์
เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 54,500 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตู ล (Satun UNESCO Global Geopark) ให้ เป็ น ไปตามมาตรการและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของ UNESCO
โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
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ปี 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,748,600 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณี
โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ให้เป็นไปตามมาตรการและเกณฑ์การประเมินของ UNESCO
โดยมุ่ งเน้ น การอนุ รั ก ษ์ ไว้ซึ่งทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รักษ์ พั น ธุก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริฯ
ซึ่งมี ก ารอนุ รั ก ษ์ และใช้ ป ระโยชน์ ต้ น ลุ่ ย พื ช ป่ าชายเลน อนุ รัก ษ์ แ ละพั ฒ นาการผลิ ต พื ช สมุ น ไพร ส่ งเสริ ม
และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิงอนุ รั ก ษ์ เต่ ากระอานและเต่ าน้ ำจื ด ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ และการสร้างความเข้ ม แข็ ง
ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
บรรลุเป้าประสงค์
จากการบริห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และอุทยานธรณีส ตูลอย่างสมดุล
และยั่ ง ยื น จั ง หวั ด สตู ล ได้ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริมการลดขยะได้โดยการคัดแยก และนำกลั บมาใช้ซ้ำ ตลอดจน
การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการณ์ของ 3RS ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) ตามทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นระยะ 20 ปี
และเป็ น กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาของโลกที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) กํ า หนด
มีการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล 7 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสตูล ยกระดับสู่
การเป็ น เมื อ งสิ่ งแวดล้ อ มยั่ ง ยื น ปี 2563 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ เทศบาลเมื อ งสตู ล 1 แห่ ง
และเทศบาลตำบล 2 แห่ง (เทศบาลตำบลควนโดน และเทศบาลตำบลฉลุง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ระดั บ ประเทศ ในการเป็ น เมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ งยื น นอกจากนี้ มี กิ จ กรรมรณรงค์ “ลดรั บ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก” กิจกรรมปลุกจิตสำนึกประชาชนในการรักษาความสะอาด การส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สามารถวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูล ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จำนวน
28 แหล่ง สามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดเนื่องจากปี 2563 มีจำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเทศ 3 แหล่ง ร้อยละการเพิ่มขึ้น ของแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอุปโภค,บริโภคและพื้นที่เกษตรกรรม
ค่าเป้ าหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี โดยปี 2563 มีแหล่ งน้ำเพิ่ ม 16 แหล่ ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยมี
จำนวน 143 แหล่ง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายด้านสาธารณภัยจากทั้งหมด ๒80 หมู่บ้าน ค่าเป้าหมาย
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 1 ในปี 2563 ตามเป้ าหมายจะต้ อ งมี เครือ ข่าย 28 หมู่ บ้ าน ตัว ชี้ วัด ไม่ บ รรลุ ผ ลสำเร็จ
เนื่องจากปี 2563 ไม่มีเครือข่ายหมู่บ้านสาธารณภัยเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ตัวชี้วัดร้อยละการลดลงของการชดเชยค่าความเสียหายจากภัยพิบัติโดยคิดจากปีที่ผ่านมา เกณฑ์เป้าหมาย
ลดลงร้อยละ 0.5 ปี ปี 2563 ชดเชยค่าความเสียหาย 37.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
454,334 โดยค่าเสียหายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นจำนวนเงิน 30 กว่าล้าน
บาท ทำให้ จ ำนวนเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นหน้ า หลายเท่ า ตั ว ไม่ ส ามารถดำเนิ น การบรรลุ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด
ตัวชี้วัดจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมาย
ในปี 2563 จำนวน 75 แห่ง สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโดยดำเนินการได้ 242 แห่ง ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าที่
ได้ รั บ การปลู ก เพิ่ ม สะสม ต่ อ ปี (ไร่ ) ปี 2563 เกณฑ์ เป้ า หมาย 130 ไร่ สามารถดำเนิ น การได้ 60 ไร่
ไม่ บ รรลุ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง นี้ เนื่ อ งการสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากได้
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ปัจจัยความสำเร็จ
ผลจากความสำเร็จการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาขยะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือเกาะหลีเป๊ะ ต้องอาศัยทุกภาคส่วน
ในการแก้ไขปัญหา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวภูมิอากาศ อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย
การกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปี 2559-2564 มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 171,425,965 บาท
ปี 2559 เน้ น การเสริ มสร้ างภู มิ คุ้มกัน ในการป้องกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ดซึ่งต่ อเนื่ องจากปี
2558 โดยจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา จำนวน 34 สถาบั น รณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ เสริ ม สร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ครอบคลุ ม 279 หมู่ บ้ า น
ดำเนินโครงการ To Be Number One ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน
ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด โครงการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชายแดนสตู ล -มาเลเซี ย โครงการสร้ า งคน สร้ า งงาน
สร้ างอาชี พ รวมทั้ งฟื้ น ฟู ผู้ พิ ก าร เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนให้ ดี ขึ้น การติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด
ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 29,481,565 บาท เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ
ผู้ด้ อยโอกาส เตรีย มความพร้อมในการเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุโดยการส่ งเสริมอาชีพ ผู้ สู งอายุ จัด ตั้งศูน ย์ผ ลิ ต
ยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
การบำบัดยาเสพติด ดำเนินโครงการ To Be NumberOne ในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการส่งเสริมผู้นำศาสนา/
ชุมชน สร้างกิจ กรรมการป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างความสั มพันธ์ ในครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกมากขึ้น
ปี 2561 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
111.24 เพื่อตอบโจทย์การพัฒ นาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาชาติ 20 ปี เน้นด้านการ
เชิ ด ชู ส ถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ เพื่ อ สร้ า งความรั ก สามั ค คี ป รองดอง เสริม สร้า งการน้ อ มนำ
แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 6 แห่ง ขยายผลครัวเรือน
สัมมาชีพ จำนวน 2,390 ครัวเรือน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด 279 หมู่บ้าน
ส่ งเสริ มพื้ น ที่ออกกำลั งกาย เล่ น กีฬ า เพื่ อสุ ขภาพของประชาชน โครงการสตูล สั นติ สุ ขในการรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ส่งเสริมสร้างคุณธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒ นธรรมรากฐานสตูล รวมทั้งการพัฒ นาคุณธรรม
ของบุคลากรและแรงงานเพื่ออนาคจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน
ปี 2562 การยกระดับ คุณ ภาพชี วิต เสริม สร้างความมั่ นคงและสั งคมสั น ติสุ ข จั งหวัด สตูล เพื่ อให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบันที่ 12
วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสตูล
จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 33.66 ล้านบาท เน้นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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โดยพัฒ นาโครงการสวนปาล์ม ร.9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อ สร้าง
ความรักสามัคคีป รองดองในจังหวัด การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สั งคมผู้ สูงอายุและส่งเสริมพัฒ นา
การเด็ ก ปฐมวัย การป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ครอบคลุ ม ทั้ งจั งหวั ด ส่ งเสริม พื้ น ที่ อ อกกำลั งกาย
เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และพัฒนาชุมชน
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปี 2563 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
10,131,000 บาท เน้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2564 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
4,972,800 บาท เน้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
บรรลุเป้าประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุ ข จังหวัดสตูลได้ขับเคลื่อน
ศูนย์ปรองดองสมนานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข จำนวน 14,842 ครั้ ง ผู้ เข้ าร่ว มกิ จ กรรม 370,784 คน สถิ ติ ผู้ ล งทะเบี ย นจิ ต อาสา
จังหวัดสตูล มียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30,444 คน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ” 218 ครั้ง มีผู้ เข้าร่ว ม 33,275 คน นอกจากนี้ โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่
จังหวัดสตูล เน้นด้านจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการ/การศึกษา
ด้านคมนาคม/การสื่ อสาร จำนวน 24 โครงการ การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ ได้รับการดูแลเยียวยา
อย่างต่อเนื่ องและสามารถเข้าถึงสวัสดิ การแห่ งรัฐ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตั้งแต่ปี 2557- มิถุนายน
2564 ประชาชนมีป ระชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 2,744 เรื่อง
ได้รับ การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 2,650 เรื่อง ร้อยละ 96.57 การแก้ไขปัญ หาที่ดิน ของเกษตรกร
ที่อาศัยอยู่และทำกิน ในที่ดินว่างเปล่าและไม่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(คทช.) พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่
2 ตอนที่ 1 เนื้อที่ 254 - 0 - 1.77 ไร่ มีราษฎรครอบครอง จำนวน 23 ราย 31 แปลง นิคมสร้างตนเอง
พัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล เนื้อที่ 170 ไร่ มีราษฎรครอบครอง จำนวน 158 ราย 158 แปลงและป่าชายเลน
จำนวน 8 ชุมชน เนื้อที่ 68-1-84 ไร่ รวมเนื้อที่ 430-1-85.77 ไร่ มีการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล
สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคี อนุรักษ์วิถีและคุณค่า เมืองเก่า สืบสานเรื่องราวพหุวัฒนธรรม พัฒนาและก้าวนำสู่
เมืองน่าอยู่อย่างยืนด้วยความร่วมมือจากจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้
จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำ
ร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง สำหรับ
ด้ านสาธารณสุข มีการบริห ารจั ดการในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ทำให้จังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่เป็นลำดับ 70 กว่าของประเทศ และการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
เพื่ อให้ จ ำนวนชุม ชน/หมู่ บ้ าน ปลอดยาเสพติ ด (หมู่บ้ านสี ข าว) ส่ งผลทำให้ จังหวัดสตูล เป็ น จังหวัด ที่ ส งบ
มีความปรองดองสมานฉันท์และมีสันติสุขภายใต้สังคงพหุวัฒนธรรม กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ
เด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสการดูแลเยียวยาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและต่อเนื่องจนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ งนี้ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาชาติในระยะ 20 ปี ในการลดความเหลื่ อมล้ ำ
ทางสังคม สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ร้ อ ยละของจำนวนโรงพยาบาลที่ ผ่ า น
การรั บ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน (HA) เกณฑ์ ตามเป้ าหมาย ปี 2563 ร้อยละ 85 สามารถดำเนิ นการ
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บรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยมีจำนวน โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 7 แห่ง
จากทั้งหมด 7 แห่ง ตัวชี้วัดร้อยละที่ของอัตราผู้ป่ วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
(อัตราต่อแสนประชากร) ค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2564 โรคเบาหวานลดลงร้อยละ 19.3
โรคความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 15.46 สามารถดำเนินการผ่านตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์
โรคอุบัติใหม่ แนวโน้มในการรักษาสุขภาพทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ เป้าหมาย ๐.๒90 บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโดยในปี 2562 มีค่าสัมประสิทธิ์ฯ
0.291 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สามารถดำเนินการผ่านตัวชี้วัดดังกล่าว ตัวชี้วัดร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET
ป.๖/ม. ๓ เพิ่ ม ขึ้ น เกณฑ์ ต ามเป้ า หมาย ปี 2563 ร้ อ ยละ 3 ปี 2563 ค่ า เฉลี่ ย คะแนน O-NET ป.๖
มีค่า 40.28 คะแนน เพิ่มขึ้น จากปี ก่อนหน้า ร้อยละ 13.61 ดำเนนิการบรรลุ ตามเป้าหมาย ระดับ ม.3
มีค่า 31.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.57 ไม่สามารถดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย เนื่องจากยังคง
มีความเหลื่อมล้ำทางการด้านศึกษาในพื้นที่ ตัวชี้วัดร้อยละที่ลดลงของปัญหาอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
เกณฑ์เป้าหมายลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยในปี 2563 ลดลงร้อยละ 24 สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตัว ชี้ วัด ตั ว ชี้วั ด ร้ อ ยละการจั ดการรายกรณี ส ำเร็จ (Case Management ) ด้ านความรุน แรงในครอบครัว
ค่าเป้ าหมายร้อยละ 100 สามารถดำเนิ นการบรรลุ ผ ลสำร็จตามตัว ชี้วัด และตั วชี้วัดร้อยละของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด เป้าหมายปี 2563 ร้อยละ 57
พบว่าบรรลุผลตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ 252 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84 ทั้งนี้จังหวัดจังหวัด To BE
NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3 มีจำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ปี 2563 เพิ่มขึ้น ซึ่งมีจำนวน 91,085 คน จากเดิม ปี 2562 จำนวน 79,625 คน มีจำนวนชมรม TO BE
NUMBER ONE ปี 2563 เพิ่มขึ้น ซึ่งมีจำนวน 450 ชมรม จากเดิม ปี 2562 จำนวน 247 ชมรม ส่งผลให้
ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกตระหนักในปั ญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไข โดยความร่วมมือร่วมพลังจากภาครัฐ
และเอกชน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในพื้นที่ กระตุ้นและปลุก จิตสำนึกของปวงชนในจังหวัด
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายา
เสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ความสำเร็ จ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและสั ง คมสั น ติ สุ ข ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
และสวัส ดิการสั งคมอย่ างทั่ว ถึง อาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่ วน ทั้งหมู่บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาอุปสรรค
การเสริม สร้างความมั่ นคงและสั งคมสั น ติสุ ข ยกระดับ คุณ ภาพชีวิต และสวัส ดิการสั งคม
อย่ างทั่ ว ถึง มี ความท้ าทายด้ ว ยการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร โครงสร้างประชาการที่ เริ่ม เข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ
ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ปัญหากลุ่มคนเปราะบางปัญหาเด็ก
และเยาวชน ความเสื่อมของคุณ ธรรมจริยธรรม โดยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมดิจิทัล การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
กระแสสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ และรวดเร็วจึงเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก
2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิ จ ภาพรวม โครงสร้า งเศรษฐกิ จ ของจั งหวัด สตู ล ขึ้ น อยู่ กั บ สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.4 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญ
รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มีสั ดส่ วนร้อยละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิ ต
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มีสัดส่วนร้อยละ 9.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ
33.6 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2562 มีมูลค่า
เท่ากับ 30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับ
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่
ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ในปี 2562 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับที่ 4
ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้และลำดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าปีที่ผ่าน
มาประมาณ 178 บาท
ภาพที่ 1.65 กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี 2557 – 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบู รณ์ทั้งทางบก ทางทะลและมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้จังหวัดสตูลมีโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
และประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจที่น่าสนใจของ
จังหวัดสตูล คือ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีอัตราการขยายตัว ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อง จากจำนวนนั กท่ องเที่ ย วและรายได้ จากการท่ อ งเที่ ยว โดยในปี 2562 มี จำนวนผู้ ม าเยือ นรวม
1,549,880คน มีรายได้รวม 9,238.42 ล้านบาท และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและทั่วโลกนั้น ส่งผลกระทบ
อย่ างรุ น แรงต่อธุร กิจ ด้านการท่องเที่ ยว หากสถานการณ์ คลี่ คลาย จำเป็นที่ ธุรกิจด้า นการท่องเที่ยวต้องมี
การปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) ทั้งนี้การส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตร ประมง ให้มีมูลค่าสูง
เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด และเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริ ก าร ซึ่ งในปี 2562 มี สั ด ส่ ว นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ภาคบริ ก ารสั ด ส่ ว นโครงสร้ า งร้ อ ยละ 52.1
ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 โดยมูลค่าการผลิต
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็น
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ได้ว่าแนวโน้มภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2562 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสัดส่วนในด้าน
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
(2) ภาคการเกษตร การพัฒ นาด้า นการเกษตรที ่ผ ่า นมาผลสัม ฤทธิ ์ไ ม่ไ ด้ป ระสิท ธิภ าพ
เท่า ที่ค วร ผลผลิต และรายได้จ ากการเกษตรลดต่ำลง จากข้อ มูล พบว่า ตั้ง แต่ ปี 2556 -2559 มูล ค่า
ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลดสลับ กัน และในปี 2560-2561 มีแ นวโน้ม ลดลง และ
เพิ ่ม ขึ ้น เล็ก น้อ ยร้อ ยละ 4.83 ในปี 2562 ทั ้ง นี้เนื ่อ งจากภาคเกาคเกษตรมีแ นวโน้ม ปรับ ตัว เพิ ่ม ขึ้น
การพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์ ใ นการขนส่ง สิน ค้า ซึ ่ง จากภาวะผัน ผวนเศรษฐกิจ โลก ราคาสิน ค้า เกษตร
การเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติในแต่ละปี ทำให้ผ ลผลิต คุณภาพของสินค้าและราคา
สินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง
โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เกษตรกรในจังหวัดสตูล ยังคงขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้ทาง
การเกษตร รายได้ในแต่ละปีมีความผันผวน ส่วนใหญ่แบบเกษตรกรในลักษณะแบบพอเพียงไม่กระตือรือร้น
หรือแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อความ
เป็น อยู่ คุณ ภาพชีวิต ทั้งนี ้ทั้งนั ้น วิถีชีวิต ของประชาชนจัง หวัด สตูล ยัง คงเป็น อัต ลัก ษณ์ในความพอเพีย ง
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตามเกณฑ์ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่าน
มา แต่จ ากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้งแต่ป ลายปี 2562 – ปัจจุบัน
เกษตรมีการปรับตัวในการตลาดออนไลน์มากขึ้น ภาคธุรกิจมี การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเข้าถึงพื้นที่
เพื ่อ การขนส่ง สิน ค้า มากขึ ้น รัฐ บาลมีน โยบายได้ม ีก ารจัด ตั ้ง ”ศูน ย์เ ทคโนโลยีเ กษตรและนวัต กรรม
(Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” การขับเคลื่อนนโยบายหลักที่สำคัญ อาทิ ตลาดนำการ
ผลิต การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การแก้ปัญหา
เฉ พ าะ ห น้า ให้เ ก ษ ต รก ร ก ารพ ัฒ น าฐ าน ข้อ มูล ด้า น ก ารเก ษ ต ร ( Big data) แ ล ะศูน ย์เ รีย น รู ้
การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสิน ค้าเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ จะส่งผลให้ภ าคเกษตร
ในภาพรวมดีขึ้น ทั้งนี้ก็ยังประสบปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ไม่ส ามารถส่ง ออกได้เ หมือ นในอดีต จึง มีก ารกระจายสิน ค้า
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
(3) ภาคอุต สาหกรรม แปรผัน สอดคล้อ งกับ ภาคเกษตรเนื ่อ งจากส่ ว นใหญ่เ ป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร
(4) ภาคการท่อ งเที่ย ว การพัฒ นาการท่อ งเที่ยวของจัง หวัด สตูล ที่ผ่านมาวางตำแหน่ง
การเป็น การท่อ งเที ่ย วอุท ยานธรณีโ ลกเชิง นิเวศ เนื ่อ งจากจัง หวัด สตูล มีศ ัก ยภาพด้า นแหล่ง ท่อ งเที่ย ว
ที ่ส ำคัญ คือ อุท ยานและหมู ่เ กาะ และอุท ยานธรณีที ่ม ีจ ำนวนมา กครอบคลุม ร้อ ยละ 40 ของจั งหวั ด
ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง (ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา) มีแหล่ง
สำคัญ ทั้งหมด 28 แหล่ง เมื่อ วัน ที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์ก ารการศึก ษาวิท ยาศาสตร์แ ละ
วัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีส ตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรก
ของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศ
ไทยได้แ หล่งอุท ยานธรณีโ ลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซีย น ซึ่งถือว่าเป็น
จุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดนักท่อ งเที่ยว นักธรณีวิทยา เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน การลงทุน ทำธุรกิจ ของ
ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณี ทำให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่ างประเทศ
สามารถดึง ดูด นัก ท่อ งเที ่ย วผ่า นการท่อ งเที ่ย วเชิง ธรณีว ิท ยา นำรายได้สู ่ช ุม ชนท้อ งถิ ่น และประเทศ
ก่อให้เกิด การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงด้านเศรษฐกิจ
ในภาพรวม จัง หวัด จะต้อ งมีก ารทบทวนในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ด้า นการท่อ งเที ่ย วที ่ม ีผ ลกระทบ
จากการระบ าดของโรคฯ อย่า งรุน แรง ภ าคธุร กิจ ท่อ งเที ่ย วยัง ค งต้อ งอยู ่ก ับ ไวรัส โควิด -1 9
ไปอีก ระยะหนึ ่ง หากสถานการณ์ย ัง ไม่ค ลี ่ค ลายต่อ เนื ่อ งไปอีก 1 -2 ปี หรือ มากว่า การเจริญ เติบ โต
ด้า นการท่อ งเที ่ย วต้อ งหยุด ชะงัก ในอนาคตทิศ ทางการท่อ งเที ่ย วจะต้อ งมีก ารเปลี ่ย นแปลงรูป แบบ
การท่องเที่ย ว ปรับ ตัว ในด้านเป้าหมายของนักท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน พัฒ นาคุณ ภาพการให้บ ริการ ด้านความปลอดภัย ความสะอาดเป็นสำคัญ หากจังหวัดจะพัฒ นา
ด้า นการท่อ งเที่ย วในการรองรับ นัก ท่อ งเที่ย วหลัง จากสถานการณ์ข องโรคฯ คลี่ค ลาย จัง หวัด ควรเน้น
การพัฒ นามาตรฐานโครงสร้างพื้น ฐานด้า นการท่อ งเที่ย ว การพัฒ นาการคมนาคมการขนส่ง ให้มีค วาม
สะดวก รวมถึงที่พัก ร้า นอาหาร พาหนะการเดิน ทาง ศูน ย์บ ริก ารนัก ท่อ งเที่ย ว ป้ายบอกทางและป้า ย
สถานที่ท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ
เมืองอุท ยาธรณีโลก รวมถึงการเพิ่มคุณ ค่า มูล ค่าจากแหล่งโบราณคดี เมืองเก่าสตูล ประเพณีวัฒ นธรรม
วิถีชีวิต ในลักษณะท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุชภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาหลัง
วิกฤติโควิด 19
ภาพที่ 1.69 กราฟแสดงข้อมูล GPP ด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ปี 2557-2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ภาพที่กราฟแสดงข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี 2557-2563

แหล่งที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

(5) ภาคการค้า มูล ค่า เศรษฐกิจ สาขาค้า ส่ง ค้า ปลีก คิด เป็น ร้อ ยละ 12.4 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ทั้งนี้ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2559-2562) มีตัวเลขอัตราการขยายตัว
ไม่คงที่
การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบ
กับ 3 ปีย้อ นหลัง การนำเข้า -ส่งออก ปัจจุบัน เป็นสินค้าเกษตร และจากสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 ทำให้ป ระเทศมาเลเซีย ได้ม ีก ารประกาศปิด ประเทศหลายครั้ง และมีแ นวโน้ม ที ่จ ะขยาย
ระยะเวลาการปิดประเทศออกไปอีกส่งผลกระทบให้การส่งออกสินค้า มีปริมาณ ลดลงประมาณ เนื่องจาก
สถานประกอบการฝั่ง ประเทศมาเลเซียบางส่วนปิด ความต้องการซื้อลดลง
2) ด้านสังคม
จั งหวัด สตูล ในภาพรวมยังคงเป็ น เมื อ งที่ ส งบ การดำเนิ น ชีวิ ตแบบเรีย บง่าย มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ประชาชนจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่าในอดีตจาก
ความเป็น เมือ งที่เ จริญ เติบ โตและมีส าธารณู ป โภคสิ ่ง อำนวยความสะดวกมากขึ้น คุณ ภาพชีวิต ที ่ดีขึ้น
ภาพรวมของปัญ หาด้า นสัง คมมีส าเหตุจ ากการเปลี่ย นแปลงทางสัง คม อาทิก ารเปลี่ย นเป็น สัง คมเมือ ง
การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขันกันในด้านต่างๆ ปัญหา
จากโรคอุบัติใหม่จ นเกิด ความเครีย ด ทำให้เกิด ปัญ หาสังคมขึ้น ความล้ ม เหลวของกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม ปัญ หาความยากจน มีร ายได้ไม่แ น่น อน ปัญ หาปัจเจกบุค คล การยับ ยั้ง ชั่งใจและการควบคุม
อารมณ์ให้มีสติของคนในสังคมมีน้อยลง จึงทำให้หลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ตนเองกำลังเผชิญอยู่ เป็นต้น จังหวัดจึงควรพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษาแก่
สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ปลูก ฝังและพัฒ นาจิต ใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณ ธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิย มที่ดี และรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น
(1) โครงสร้า งประชากรของจังหวัด สตูล ในปั จ จุบั น มีกลุ่มวัยทำงานมี แนวโน้ มลดลง และ
ประชากรผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ
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(2) ด้านแรงงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298 คน
เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ
97.65 ของกำลังแรงงาน ขณะที่มีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน
ซึ่งอัตราการว่างงงานจะเห็ น ได้ชัดเจนว่ามี สั ดส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา ร้อยละ 1.71
ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการบรรจุงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการ
บรรจุงานเทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการบรรจุงาน
ต่อตำแหน่งงานว่าง ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10
ขณะที่อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มี สั ดส่วนลดลงจาก
ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 300.00 ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวโน้ ม ในอนาคตอั ตราการว่างงานของจั งหวัด คาดว่าก็ ยังคงมีจำนวนที่ สู งขึ้ น
ส่วนในด้านทักษะการทำงาน พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมา
อย่างต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่ต้องการส่งบุตร
หลานเรียนต่อในสายสามัญมากกว่าสายอาชี พ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในระดับ
ล่างหรือไร้ฝี มือ และแรงงานที่ มีทักษะฝี มือตามมาตรฐานในบางสาขา ซึ่งสอดคล้ องกับ ความต้องการของ
นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
(3) ด้ า นการศึ ก ษา มี จ ำนวนนั ก เรี ย น สพป.ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2556-2562
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการศึ กษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ ำกว่าระดับ ประเทศ จึงต้องมีการจัด ทำ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงขึ้น ทั้งด้านพัฒ นาทักษะการคิ ด วิเคราะห์ พัฒ นาความสามารถการสอนของครู พัฒ นานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น ความก้าวหน้าด้านการศึกษามีค่าคะนน 0.3737 ลำดับที่ 46 ของประเทศ จุดเด่น
ทางการศึกษาของจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50
แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง
(4) ด้านการสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล
ในภาพรวม พบว่า แพทย์ , ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วน
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลาง
เป็นผู้จัดสรร เป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล
ได้ รั บ การจั ด สรรจากจำนวนผู้ รั บ ทุ น ของจั ง หวั ด โดยเฉพาะโครงการผลิ ต พยาบาลเพิ่ ม เป็ น กรณี พิ เศษ
ทำให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็ น ปั ญ หาสำคัญ ด้านสาธารณสุ ข ปัจจุบั น ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่ อป้ องกันการแพร่ระบาด
ของโรคฯ มีมาตรการสุขภาพเชิงป้องกัน สร้างภูมิต้านด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเชิงรุก การรายงานสถิติผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ COVID-19 แบบรายวัน
ให้ความรู้มาตรการป้องกันและการดูแลตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป การแนะนำวิธีการปรับ ตัวและปฏิบัติตน
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ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองของ
ประชาชน พร้อมทั้งการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคฯ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel
surveillance) การสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) สำหรับกรณีการระบาด
ของโรค COVID-19 การตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ ป่วย จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่ อส่ งต่อ (Community
Isolation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย จัดให้มีทีมชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจำหมู่บ้านเพื่อทำงาน
เชิงรุก การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community Intervention and Law Enforcement) การกำกับ
ติ ดตามและประเมิ น ผล จนกว่ าสถานการณ์ จะคลี่ คลาย ทั้ งนี้ ได้ มี การกำหนดหมู่ บ้ านสี ฟ้ าปลอดโควิ ด -19
เพื่ อเสริ มสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ในการเฝ้ าระวั ง ควบคุ ม และป้ องกั นการระบาดของโควิ ด –19
ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือ
ระเบียบที่ได้ร่วมคิดที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด 19 ไปได้
(5) รายได้ร ายจ่า ยและหนี้สิน ภาคครัวเรือน ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มี รายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ นๆ ละ 22,254 บาทส่ว นใหญ่เป็น รายได้จ ากการทำงาน (ร้อ ยละ 69.3) ครัว เรือ นของ
จังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมี จำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน
ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุป โภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/
ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุรกิจจะสูง
กว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อการอุป โภคบริโ ภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ การอุปโภคบริโภค
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (ร้อยละ 3.85)
จาก 19,336 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
(6) กลุ่ม คดี อ าญาที่ น่ า สนใจจำนวนคดี มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ภาพรวมการรับ แจ้งในคดีก ลุ่ ม
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย(ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด) มีมากที่สุดร้อยละ 90.74 ถัดมาเป็น คดี
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ คดี ค วามผิ ด พิ เศษ และ คดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ร่ า งกายและเพศ ตามลำดั บ
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย และ คดีกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น คดีกลุ่มความผิด
พิ เศษมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จั งหวัด จึ ง ควรมี ม าตรการขั บ เคลื่ อ นงานป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรม และ
การป้ องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ เน้นการเพิ่มประสิทธิภ าพงานป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก มีการนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม เช่น ระบบ CCTV, การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริม
การปฏิบัติของศูนย์วิทยุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เป็นต้นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ประสานความร่วมมือภาคประชาชน (งานชุมชนสั มพันธ์) ร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่มีมากขึ้น มีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัดและฟื้นฟู
ด้านยาเสพติด ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม ศีล ธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญา
เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา โครงการ To be Number one หลั ก การศาสนา อาศั ย ผู้ น ำท้ อ งถิ่ น ผู้ น ำศาสนา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(7) การเข้า ถึง บริก ารสาธารณะ และข่า วสารเทคโนโลยี ค รัว เรือ นที ่เข้า ถึง ไฟฟ้ า และ
น้ำประปามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 105,770 ครัว เรือน คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 63.8 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 29.5 น้ำจากแม่น้ำลำคลอง น้ำตก ร้อยละ 5.5 และน้ำฝน 1.2 ส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด
ร้อยละ 78.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของ
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ประชากรทั้งจั งหวัด สัดส่ วนใช้ โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารั ฐ มีจุดติดตั้ง
ในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 280 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.64
(8) ความความก้ า วหน้ า ของคนจั ง หวั ด สตู ล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มี ค่ า ดั ช นี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคียงกับปี 2558
มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื่อพิจารณาดัชนี ย่อยพบว่า การพั ฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้า
มากที่สุดคือมีค่าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
ด้านชีวิตการงาน ด้ านรายได้ ด้ านสุ ขภาพ ด้านการมี ส่ วนร่วม ส่วนด้ านการศึกษามี ความก้าวหน้าน้ อยที่ สุ ด
คือมีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้มความก้าวหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด
ติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พั ฒนาระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
(9) ปัญหาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง แต่มีปัญหาสังคมหลายด้านที่ต้องแก้ไข ความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ในจังหวัดสตูล ในภาพรวมมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่ในระดับ 0.23-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูล
กับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงมากกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
คือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงน้อยกว่าประเทศ (0.45) สัดส่วน
คนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
2560 ถึง 2562 อยู่ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 15.25 และหากเปรียบเทียบ
เป็นรายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจนต่ำกว่าจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 4.26 5.96 และ 8.49 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการ
โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ข้อมูล จปฐ.
ปี 2562 มีการสำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบว่า ครอบครัวมีความอบอุ่น จากการสำรวจทั้งหมด
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51 ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.13 ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.21
ข้อมูลครอบครัวอบอุ่น ในปี 2561 มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน
71,224 ครัวเรือน (99.95 %) ไม่ผ่ านเกณฑ์ 84 ครัว เรือน (0.12 %) และปี 2562 มีการสำรวจ
ครัวเรือนทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,669 ครัวเรือน (99.87 %) ไม่ผ่านเกณฑ์ 96
ครัวเรือน (0.13 %) มีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว พบว่าในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
(ปี พ.ศ.2560-2563) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 รวมจำนวนทั้งหมด 104 ราย , ปี พ.ศ.2560 จำนวน
26 ราย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 31 ราย ปี พ.ศ.2562 จำนวน 27 ราย และปี พ.ศ.2563 จำนวน 20 ราย
โดยสถานการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำความรุนแรงเป็นเพศ
ชายและผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงจะเป็นเพศหญิง โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
จนถึงแก่ชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสตูล เรียงลำดับได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุรา
และจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓) การหึงหวง การนอกใจ ๔) การพูดจาดุด่าถูกดู
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ถูกดูแคลน จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบายเชิงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากความรุนแรง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครหรือเครือข่ายด้านสังคมทุกประเภท
การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง
ในครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสร้างทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน
อย่างครอบคลุม สถานการณ์เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลมีจำนวนทั้งหมด 125,360 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.68 ของประชากรทั้งหมด จำนวนการเกิดของเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสตูล พ.ศ.2559 –
2563 พบว่าพื้นที่จังหวัดสตูล อัตราการเกิด มีแนวโน้มอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่สำรวจ
ข้อมูลและให้การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวยากจน/ยากลำบาก กำพร้า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้สูงอายุ ในปี 2563 จำนวน 42,984 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.26 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 83 คน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพ จำนวน 36,409 คนคิดเป็นร้อยละ 84.70 ของจำนวผู้สูงอายุ ทั้งหมด จากสถานการณ์การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของจังหวัดสตูล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่องในทุกปี สภาพปัญหาที่พบในกลุ่มคนผู้สูงอายุได้แก่
ปัญ หาผู้สู งอายุที่อยู่ ตามลำพัง ไม่มีครอบครัวดูแล ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงในผู้สูงอายุ ปัญหาด้าน
สุขภาพและความพิ การ ปั ญ หาด้านเศรษฐกิจและรายได้ จังหวัดสตูล จึงควรมุ่งเน้ นและให้ ความสำคัญ กั บ
นโยบายการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ผู้ สู งอายุ เช่น การสร้างบ้านพั กสำหรับ ผู้ สู งอายุที่ ไม่มี คนดู แลและเตรีย ม
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการจัดหางานในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
ให้ เกิดรายได้ห มุนเวีย นเพิ่มเติมจากเบี้ ย ยังชีพ และการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านผู้ สูงอายุ
ในระดับ ท้องถิ่น ด้า นคนพิ การ พบว่า มีแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ปี 2563
มีจำนวน 10,076 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 คน ของประชากรทั้งจังหวัด มีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกายมากที่สุด จำนวน 5,150 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
จำนวน 5,190 คน คิดเป็น ร้อยละ 19 และพิการทางสติปัญญา จำนวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 11
สามารถเข้าถึงบริการการจดทะเบี ยนจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการได้ครบ 100%
แต่จังหวัดสตูลยังพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การดำรงชีวิต ผู้ดูแลไม่มีรายได้ ขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลผู้พิการ ไม่ได้รับการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ การขอรับบริการลำบาก เนื่องจากสภาพความพิการและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การส่งเสริม
เครือข่ายศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การสร้างช่องทางและ
ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในทุกอุตสาหกรรมของตลาดแรงงาน ปรับปรุงการบริการให้มีการเข้าถึงผู้พิการที่
ห่างไกล
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภาพรวม ภาพรวม ปี 2558 - 2562 พื้นที่
ป่าไม้มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2562 มีพื้น ที่ป่า ไม้คิด เป็น ร้อ ยละ 40.14 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561 ร้อ ยละ
0.16 ปริมาณน้ำต้นทุน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริห ารจัดการขยะที่ดี
คือ แม้ว่า จะมีป ริม าณขยะเพิ่ม ขึ้น แต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โ ดยการรวบรวมขายร้า นรับ ซื้อ ขยะ
รีไซเคิล ธนาคารขยะรีไซเคิล หมักทำปุ๋ย แก๊สชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่
สูงถึง ร้อ ยละ 59.5 ของปริม าณขยะมูล ฝอยที่เกิด ขึ้น ในขณะที่ป ริม าณขยะมูล ฝอยตกค้า งสะสมลดลง
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แต่มีบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ส่งผลทำให้ต้องขนขยะขึ้นมากำจัดบนฝั่ง
(2) ทรัพ ยากรป่า ไม้ พื ้น ที ่ป ่า ไม้ จัง หวัด สตูล มีเ นื ้อ ที ่ทั ้ง หมด 1,887,104.44 ไร่
(นับ รวมพื้น ที่ที่เป็น ส่วนของน้ำ ทะเล กรณีไม่นับส่ว นของน้ำทะเล มีเนื้อที่ 1,549,393 ไร่) หรือเท่ากับ
3,019.37 ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่า ที่มีค วามหลากหลายทั้ง ป่า บกและป่า ชายเลน มีพื้น ที่ป ่า ตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐ มนตรี ทั้งสิ้น จำนวน 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของพื้นที่จังหวัด
ปี 2561 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.98 (754,742.77 ไร่) และในปี 2562 มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.14 (757,523.63 ไร่) การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิด
จากประชาชนบุก รุก ทำลายป่า เพราะต้อ งการที่ดิน มาใช้เป็น ที่อ ยู่อ าศัย แล ะเพื่อ นำพื้น ที่ม าปลูก พืช ผล
ทางการเกษตร จากข้อมูลในปี ๒๕๖3 จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่า ไม้ถูกบุกรุก จำนวน 817-๓-82 ไร่ ลดลงจาก
ปี ๒๕62 สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็น แหล่งท่อ งเที่ย ว
ที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการบุก รุก จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ มี ค ำสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นมาตรวจสอบการครอบครองที่ ดิ นบนเกาะหลี เป๊ ะ ขณะนี้ ได้
ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว อยู่ระหว่างการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิด โดยได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหามาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) การบุกรุกพื้น ที่
ป่าชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เข้ามา
มีส ่ว นร่ว มในการบริห ารจัด การร่ว มกับ ทางราชการเพิ ่ม มากขึ ้น สถานการณ์ป ่า ชายเลนจัง หวัด สตูล
จึงมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่า ชายเลยโดยไม่ม ีเ อกสิท ธิ ์ โดยพื ้ น ที ่ป ่า ชายเลนตามมติค ณ ะรัฐ มนตรี เมื ่อ ปี 2514 มีจ ำนวน
277,436.55 ไร่ คิด เป็น ร้อ ยละ 16.50 ของพื ้น ที ่จ ัง หวัด จากการสำรวจเมื ่อ ปี 2562 มีพื ้น ที ่
239,576.28 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 19,302.29 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่างๆ
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ส่งเสริมให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูก
ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
(3) ทรั พ ยากรดิ น มี ปั ญ หาดิ น เสื่ อมโทรม เนื่ องจากการใช้ สารเคมี การปลู กพื ช เชิ งเดี่ ยว
เพื่อการพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็น
พื้ นที่ เหมาะสมสำหรั บเกษตรกรรม และให้ เกษตรกรปลู กพื ชให้ เหมาะสมกั บสภาพดิ น เพื่ อการเพิ่ มผลผลิ ต
ลดต้ น ทุ น และสามารถเพิ่ มรายได้ ให้ แก่ เกษตรกรซึ่ งเป็ นรายได้ หลั กของจั งหวัดสตู ล การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
จังหวัดสตูลมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน
ซึ่งจั งหวัดต้อ งมีม าตรการรองรั บ การบริห ารจัด การชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุ ปโภค สาธารณู ป โภค
การจัดการสิ่งแวดล้ อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริห ารจัดการ
ด้านเกษตรในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
(4) ทรั พยากรน้ ำ ปริม าณน้ำ ต้น ทุน ของจัง หวัด ยัง ไม่เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการใช้น ้ำ
ในฤดูแ ล้ง ในบางปี ทั ้ง นี ้ค วามต้อ งการใช้น ้ำ ของจัง หวัด ในฤดูแ ล้ง ส่ว นใหญ่เ ป็น ความต้อ งการใช้เ พื ่อ
การเกษตรและอุป โภคบริโ ภคเป็น หลัก การขาดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ งในพื้ นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิดขึ้น
เนื่ องจากไม่ มี แหล่ งกั กเก็ บน้ ำขนาดใหญ่ ไม่ มีระบบกระจายน้ ำจากจากแหล่ งน้ ำที่ เพี ยงพอ แหล่ งน้ ำตื้ นเขิ น
การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ ให้ มี ระบบกระจายน้ ำจากแหล่ งน้ ำที่ เพิ่ มขึ้ น เพื่ อสนั บสนุ นพื้ นที่ ที่ มี การทำนา การพั ฒ นาเมื อง

101

และชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ คลองมำบัง และคลองละงู
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี เมื่อเปรีย บเทียบกับ ปี 2562 ซึ่งคุณ ภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สำหรับคลองมำบั ง
พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria :
FCB) พบการปนเปื้ อ นสู ง บริ เวณสะพานใกล้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดารุ ล ญั น นะห์ บริ เวณสะพานมำบั ง
บ้านไทรงาม ส่วนคลองละงู พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแบคที เรียกลุ่ มฟี คอลโคลิ ฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria :
TCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากชุมชน และน้ำทิ้งจาก
การเกษตร ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข คื อ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารบริเวณท่อระบายน้ำและ
ลำรางที่มีปริมาณความสกปรกสูง
(5) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.38 กิโลเมตร ส่วนใหญ่
คงสภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอ
เมื อ ง การกั ด เซาะชายฝั่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากธรรมชาติ การก่ อ สร้ างสิ่ งปลู ก สร้ า งบริ เวณ
ชายฝั่ ง รวมทั้ ง การถมที่ ดิ น ในทะเล การแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด สตู ล ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณของจั ง หวั ด
ในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังในหลายพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรงเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
(6) ทรัพยากรธรณี สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค
ทำให้ มีการสำรวจพบแหล่งแร่ที่สำคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอ
ควนกาหลง พลวง พบบริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอ
เมื อ งสตู ล ตะกั่ ว พบบริ เวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง
นอกจากนั้นยังพบแร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น ปัจจุบันไม่มี
ปัญหาด้านธรณีวิทยาในพื้นที่
(7) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในปี 2563 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากโรคอุบัติใหม่โควิด 19 มี จำนวน 37.43 ล้านบาท รองลงมาคือวาตภัย
จำนวน 55,000. บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย มีสาเหตุหลักจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่
รวมทั้งการบุ กรุกทำลายป่ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตู ลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
( 8) สิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2564 มีปริมาณขยะ
วัน ละ 313.05 ตัน รวม 114,264.26 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.69 ขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้
เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 69.05 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ
9.55 การบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยในจังหวัดสตูล พบปัญหาในด้านขยะมูล ฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุ ปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง
ปริม าณขยะเพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากจำนวนประชากร ขาดการบูร ณาการร่ว มกัน ระหว่า งองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่
หรือ สร้า งมูล ค่า จากขยะ หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งในจัง หวัด สตูล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สำนัก งานส่ง เสริม การ

102

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล และองค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในพื ้น ที่ห ามาตรการต่า ง ๆ ในการแก้ไขปัญ หาในระยะสั ้น และระยะยาว รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มา
พร้อมกับความเจริญในพื้นที่
(9) การใช้พ ลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด
สตูลมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ส่วนของการจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า มีอัตราส่วนที่
ลดลงตั้งแต่ช่วงปี 2559 - 2561 และในช่วงปี 2562 - 2563 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าการใช้ไฟฟ้า
ในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้า
ชั่วคราว มี การใช้ ไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้นในอัตราสู งสุ ด รองลงมาคื อในส่ วนของที่ อยู่อาศั ย น้ ำมั นเชื้ อเพลิ งที่ มี จำหน่ าย
ในจั งหวั ด สตู ล กลุ่ ม น้ ำมั น เบนซิ น มี การใช้ น้ ำมั น Gasohol เพิ่ ม ขึ้ น โดยใช้ น้ ำมั น Gasohol95 เป็ น หลั ก
และใช้น้ ำมันเบนซินลดลงอย่างต่อเนื่ อง สำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซล มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั้งหมด โดยมีการใช้
มันดีเซล B7 เป็ นหลัก และในปี 2563 มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้จังหวัดสตูลมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ด้วย โดยพบว่าในปี 2560 – 2563 มีแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิง
ก๊ าซ LPG ลดลงเล็ ก น้ อ ย การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั งงานทดแทนในจั งหวั ด สตู ล มี ก ารผลิ ต จากก๊ าซชี ว ภาพ
กำลังการผลิต รวมทั้งหมดเป็น 11.53 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันจังหวัดสตูลพึ่งพาไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา หากสายส่ง
มี เหตุ ขั ดข้ องจากสถานี ส่ งไฟฟ้ าจากจั งหวั ดสงขลา (สถานี ห าดใหญ่ ) จะทำให้ จั งหวั ดสตู ลมี ปั ญ หาไฟฟ้ าดั บ
ทั้งจังหวัด จังหวัดควรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และควรมีมาตรการในการลดการใช้พลังงาน และส่งเสริม
ให้มีการใช้พลั งงานทดแทนและอนุ รักษ์พลั งงานให้ มากขึ้น อาทิ พลั งงานชีวมวล พลั งงานชีวภาพ และพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานการลดใช้พลังงานในภาพรวมของจังหวัด
จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยั งไม่รุนแรงนักในปัจจุบันแต่มีแนวโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จั ง หวั ด สตู ล จึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ หาในการหาแนวทางป้ อ งกั น อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การคัดแยกขยะต้น
ทางและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรียบร้อย
ในที่สาธารณะ การลดการใช้พลาสติกและโฟม การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การรักษาสิ่งแวดล้ อมและความ
อุดมสมบูรณ์ ของแม่น้ำลำคลอง การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ
การพิทักษ์รักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง
2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
เป้าประสงค์รวม (Objective) ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2563 มีจุดเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับ
คุณ ภาพมาตรฐานการเกษตร และส่งเสริม การสร้างรายได้จ ากแหล่งท่อ งเที่ย วทั้งทางบก และทางทะเล
การยกระดับ มาตรฐานด้า นการจัด การของอุท ยานธรณีโ ลกสตูล และสามารถบริห ารจัด การด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล
และยั ่ง ยืน และการสร้า งสัง คมแห่ง การเรีย นรู้ และคงไว้ซึ่ง วิถีช ีวิต ชุม ชนสัง คมพหุว ัฒ นธรรมที่รัก สงบ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ พิจ ารณาจากตัว ชี้วัด รวมตามแผนปี 2559 - 2563 คือ ร้อ ยละที่เ พิ่ม ขึ้น ต่อ ปีข องมูล ค่า
ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมของจัง หวัด (GPP) ค่า เป้าหมายเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 0.5 ต่อ ปี จัง หวัด สตูล ไม่ส ามารถ
ดำเนิน การผ่านเกณฑ์ตัว ชี้วัด ดังกล่าว โดยเฉลี่ย 5 ปี ณ ราคาคงที่ มูล ค่า ผลิตภัณ ฑ์ม วลรวมของจังหวัด
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(GPP) ณ ราคาคงที่ หดตัว ร้อ ยละ -1.79 ทั้งนี้ สืบ เนื่อ งมาจากปัจ จัย ด้า นเศรษฐกิจ ทั้งภาคการเกษตร
ภาคบริการ ในปี 2562 หดตัวร้อยละ -0.75
ตัว ชี้วัด ระดับ ความสุข เฉลี่ย ของคนในครัว เรือ นเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 0.1 ต่อ ปี จากข้อ มูล ปี 2562
จังหวัดสตูลไม่สามารถดำเนินการผ่านแกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
จังหวัดสตูล มีค่าคะแนน 8.13 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.08 คิดเป็นร้อยละ 0.97 สาเหตุที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เนื่องจากปัจ จุบัน สภาวะเศรษฐกิจในปัจ จุบัน มีค่าครองชีพ สูง พบว่าสัดส่ว นคนจนของจังหวัดสตูล
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562
อยู่ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ หนี้สินต่อ
ครัว เรือ นค่อ นข้างสูงอยู่ที่ 177,974 บาทต่อ ครัว เรือน ซึ่งสูงกว่า ระดับ ประเทศที่มีห นี้สิน ต่อ ครัว เรือ น
164,055 บาทต่อครัวเรือน และระดับภาคใต้ที่มีหนี้สิน 150,128 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่
(ร้อยละ 77.6) เพื่อใช้ในครัว เรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.4
และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เ พื่อใช้ทำธุรกิจจะสูงกว่าใช้ทำการเกษตร
อยู่ร้อยละ 16.8
ภาพข้อมูลระดับคะแนนความสุขของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2558-2562

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

ตัว ชี้วัด อัต ราของขยะตกค้า งสะสมลดลง (ในสถานที่ก ำจัด ขยะที่ไม่ถูก ต้อ งตามหลัก วิช าการ)
เกณฑ์เป้าหมาย ขยะตกค้างสะสม 6,000 ตัน ต่อ ปี โดยในปี 2563 มีข ยะตกค้าง จำนวน 5,045 ตัน
บรรลุผลตามตัวชี้วัด ที่ตั้งไว้ 6,000 ตัน โดยในปี 2565 จังหวัดมีเป้าหมายให้มีอัตราของขยะตกค้างสะสม
ลดลงเป็น 0 โดยการปิดสถานที่กำจัด ขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ใช้ สถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตาม
หลัก วิช าการ ซึ่ง มีอ ยู่จ ำนวน 2 แห่ง และส่ง เสริม ให้มีก ารใช้ข ยะให้น้อ ยที่สุด รวมทั้ง นำขยะกลับ มาใช้
ประโยชน์ใหม่
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ภาพที่ข้อมูลปริมาณขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดสตูล (ตัน) ปี 2559-2563

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

3. สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ
1. การดำเนินโครงการ ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผน มีบางโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่า
แผนทีก่ ำหนด
2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ในภาพรวมผลเบิกจ่ายจำนวน 128,941,454.01 บาท อยู่ที่ร้อยละ
68.32 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 188,460,511.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 (เบิกจ่าย+กันเงิน) "
3. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
จากการกำกับติดตามและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ มีปัญหาอุปสรรคดังนี้
3.1 ด้านบุคลากร หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ การเขียนแบบแปลน,
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขาดความความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จั ดจ้ างและการบริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบี ยบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, การเปลี่ยนแปลงบุคคลใน
ระหว่างการดำเนินโครงการทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง
3.2 ด้านการบริหารจัดการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เป็นผลให้โครงการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนิ นการได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด ซึ่งจั งหวัดจะต้องชะลอการดำเนิ นการและจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดการดำเนิ น
กิจกรรม/งบประมาณ ให้สามารถดำเนินการได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
3.3 ด้านการดำเนินงานโครงการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) เป็นผลให้โครงการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
เป้ าหมายที่กำหนด และสำหรับ โครงการในลั กษณะก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากการการขนส่ งต่างๆ เนื่องจาก
มีการตั้งด่านระหว่างจังหวัด การปิดพื้นที่จังหวัด การกำหนดระยะเวลาการเดินทาง การขนส่งต่างๆ จึงต้องมี
กระบวนการขออนุญาต จึงทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูป
รายการซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจึงทำให้เกิดความล่าช้า
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3.4 ด้านทรัพยากร บางหน่วยงานมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการนำมาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการ
ดำเนินโครงการ ซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การขอความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.5 ด้านการดำเนินงานตามโครงการจริง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) หน่วยปฏิบัติต้องใช้ความพยายามในการปรับแผนการดำเนินการให้สามารถ
ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3.6 ด้านการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ มีการล่าช้าในกิจกรรมบางอย่างของโครงการ
ทำให้ กิจ กรรมอื่น ที่ต่อเนื่ องของโครงการล่ าช้าเพราะต้องรอขั้นตอนดังกล่ าว จึงทำให้ การดำเนินโครงการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.7 ด้านการปรับลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ เมื่อมีการปรับลดงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลง
บางรายการเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3.8 ด้านการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการ ต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้าง มีความล่าช้า
ทำให้ผลการดำเนินงานตามโครงการต้องล่าช้าไปด้วย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาภายนอกโครงการรับงานจากหลาย
หน่วยงาน ซึ่งต้องส่งงานในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ประกอบกับ
ในกระบวนการตรวจรับต้องการเวลาในการตรวจงานเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพตามที่กำหนด
3.9 ด้ า นผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ใช้ป ระโยชน์ จ ากโครงการไม่ ร่ว มมื อ เท่ าที่ ค วร ทำให้ โครงการบรรลุ
เป้าหมายแล้วแต่ไม่สามารถรักษาให้เกิดความยั่งยืนได้ และผู้รับบริการบางส่วนมีความคาดหวังจากโครงการ
เกินกว่าที่เป็นกิจกรรมและผลงานจริงของโครงการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
3.10 ด้านภัยธรรมชาติ/ฤดูกาล มีบางโครงการการดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ
มรสุม และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
4. ข้อเสนอแนะการพัฒนา
1. ในการดำเนินงานควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้
เกิดข้ อผิ ดพลาดในการดำเนิ น การ โดยเฉพาะระเบี ยบพั ส ดุ กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้ าง จังหวั ดจึงได้มี การ
จัดฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
2. การดำเนินโครงการควรคำนึงถึงกลุ่ม เป้าหมายที่รับประโยชน์จากโครงการโดยกำหนดผู้ที่ประสบ
ปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชน
รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการและแบบรูปรายการ
3. ควรมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำงานในการกำหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการติ ด ตามและเร่ ง รั ด การใช้
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติ อาจจะมีการจัดทำ MOU ระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล เป็นต้น
4. หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมด้านพื้ นที่ ด้านรูปแบบรายการ ตรวจสอบ
แบบแปลน กระบวนการจัดซื้อจั ดจ้ าง หาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า และก่อหนี้ผู กพันได้ต่อเมื่อพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณ
5. จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นผลให้
โครงการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และโครงการ
อื่นๆ เกิดความล่าช้า ซึ่งในเชิงนโยบายควรขยายเวลาให้จังหวัดสามารถเสนอคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/
งบประมาณ ไปยังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ได้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์
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6. จังหวัดให้ คำปรึกษาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล เป็นต้น เพื่อให้
การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

