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คำนำ 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง 

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ ๓ ของกระทรวง
อุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพ้ืนที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการระดมความคิดเห็นเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ และการวิเคราะห์บริบทที่
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจังหวัด (Internal Factors) และ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัดสตูล (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางสำหรับหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖5 ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๖5 
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

  

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บรหิาร 
  แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี ๒๕๖5  ของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยยึดกรอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 2  ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖๕) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม  และแผนปฏิบัติราชการระยะ 2 ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖๕) ของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น  ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis  , TOWs Matrix)  
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  
โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนำไปสู่การกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาแต่ละด้าน เพ่ือผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล  รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ และการ
อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือ
ให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม  นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะอาศัยการกำกับดูแลอย่างทั่วถึง  การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน   
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๒ 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   ๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
   ๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       (๑)  เป้าหมาย 
    เป้าหมายที่ ๒.๑  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต 

อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
    เป้าหมายที่ ๒.๒  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
       (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - การเกษตรสร้างมูลค่า 

(เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอดภัย  เกษตรแปรรูป) 
    - อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    - สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
      (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

  ความงาม และแพทย์แผนไทย 
    -  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
       (สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่) 
    - พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
      (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 
       (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  วิสาหกิจชุมชน และให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ประกอบการ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เป็น
ส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการ 
แข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป  ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น 
    ๒. ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมให้มีมูลค่าเพ่ิมและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
 
 



๓ 
    ๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  โดยส่งเสริม
ผู้ประกอบการตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจ  การพัฒนาองค์ความรู้และการให้
คำปรึกษาแนะนำในด้านการพัฒนามาตรฐานต่างๆ 
   2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
       (๑)  เป้าหมาย 
    เป้าหมายที่ ๒.๓  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
       (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 
    และการจัดการตนเอง 
       (๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล นอกจากมีหน้าที่ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการแล้ว ยังให้ความสำคัญโดยนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาทักษะ
การผลิต การบบริหารจัดการ และการพัฒนาช่องทางการตลาด  ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจน
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเติบโตสู่สากล  พัฒนามิติเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อาทิ การ
สนับสนุนด้านวิชาการในการฝึกอบรมพัฒนาราษฎรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน 

   3) ยุทธศาสตร์ชาติที่  ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร           
กับสิ่งแวดล้อม 
        (๑)  เป้าหมาย 
    เป้ าห ม าย ที่  ๒ .๓   ใช้ ป ระ โย ช น์ แ ล ะส ร้ า งก าร เติ บ โต  บ น ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
    เป้าหมายที่ ๒.๔  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
       (๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
    - สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
       (๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  นอจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มี
มาตรฐาน  มีความปลอดภัยและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีการนำมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

   

 

 



๔ 

 ๒.๒  แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
        ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
        (1) ประเด็น ๓ การเกษตร   

           (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมด้านเกษตรแปรรูปรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า การให้ความรู้หลักการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม แก่เกษตรกรใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร /SMEs, สร้างผู้ประสานงานคลัสเตอร์ภาครัฐ 
พัฒนาสู่ที่ปรึกษาธุรกิจ, ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนา Cluster  ภายใต้แนวคิด  “ร่วมคิด-ผลิต-ขาย” และการ
สร้างตลาดออนไลน์        
               (1.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท เกษตรแปรรูป 
  แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เก่ียวข้อง  เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ให้แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
  เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การจัดฝึกอบรม
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือการท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพการบริการเพ่ือการ
ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล 

 (2) ประเด็น ๕ การท่องเที่ยว 
 (2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 (2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา   
      - สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
      - เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจ  สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

  เป้าหมายของแผนย่อย : รายได้จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย :  โค ร งก า ร เพ่ิ ม ขี ด ค ว าม ส าม า ร ถ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  



๕ 

 (3) ประเด็น ๘  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 (3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย :  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนการเกษตร/สหกรณ์การเกษตร /SMEs ไปสู่นักธุรกิจเกษตร/Start ส่งเสริมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพ ส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นยอมรับ
อย่างแพร่หลายสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 
 (3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บท : การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  แนวทางการพัฒนา   
 - สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตรา
สินค้าท่ีเด่นชัดฯ  พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาด
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 
 - ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต   

  เป้าหมายของแผนย่อย :  
 - เป้าหมายที่ ๒  ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ

ของประเทศไทยดีขึ้น 
 -  การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย : การทำตลาดสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
และออฟไลน์ 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

 ๑.๑ ผลิตภาพ  (Productivity) 
 หัวข้อที่ ๑  การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง) 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒  อุตสาหกรรมการเกษตร 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓  อุตสาหกรรมอาหาร 
 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖  การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 1.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหแกกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนการเกษตร
สหกรณการเกษตร และใหความรูการบริหารจัดการธุรกิจและดานอ่ืน ๆ มา
พัฒนาผสมผสานดวยภูมิปญญาเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 1 
จังหวัด 1 ชุมชน และไดรับมาตรฐาน 
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 1.3 กิจกรรม 

- การแปรรูปสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) 
- การดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

 1.4 เป้าหมายกิจกรรม 
- ฝกอบรมเชิงลึกพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจใหม/Start up จำนวน 2 ราย 
- ผปูระกอบการ OTOP และผูผลิตชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตผานการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) รอยละ 80 ของคำขอ  

๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑) วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 
 ๒. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 ๓ . เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๒)  เป้าหมายรวม 
 ๑. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐  มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
 ๒. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

 ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 3.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
 เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
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  การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 เป้าหมายที่ ๕  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากขึ้น 
 เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
   3.๒) แนวทางการพัฒนา 
   - การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม บริการและการค้า  
การลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง  อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
จำเป็นต้องมีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะ
ต่อไปได้ รวมทั้งกำหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ๆ  ในโลก เช่น 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 
พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ในโลกและศักยภาพในการ
แข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่เข้มแข็งที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า
มากขึ้น และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้โอกาสจากบริบทใหม่ๆ ของโลก ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองกลุ่มมี
แนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

๑) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับ  
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ๑ .๑ ) ยกระดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สำคัญของประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิต
สินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  ๑.๒) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์  ๑ .๓) สนับสนุน
การกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  และ ๑.๔) ส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนาตลาดสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
     ๒.๑) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  ๒.๒) พัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ๒.๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือกำหนดนโยบายที่
ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๒.๔) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรม
สำหรับอนาคต 
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 4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอก
ควัน 

 4.2) แนวทางการพัฒนา 
 ๑ . การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น  ดังนี้ (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า (๒) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ  (๔) 
ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง (๕) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 ๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมือง  
สีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ (๑) เร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้าวิกฤตและ
ลุ่มน้ำสำคัญอย่างครบวงจร (๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ (๔) ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (๑) ส่งเสริม
การผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (๔) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การ
บริโภคท่ียั่งยืน 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ : เป้าหมายที่ ๒ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.2) แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 
 2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม  ที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 3. เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
 5. พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ 

 6. ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 7. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
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 8. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้
แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 9. กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการ
เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม  บริการ และการ
ท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม 
 10. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

 ๒.๓  แผนระดับที่ ๓  ที่เกี่ยวข้อง 
  - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
    โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๗๙ 
    โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  - แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
    โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  - แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
  - แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖5  ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ส่วนที่ ๓  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสตูล  ปี ๒๕๖5 
ความจำเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ 
จากการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของจังหวัด ดังนั้นการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเปลี่ยน โดยเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการภายใต้การทำงานที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม และแผนพัฒนาจังหวัดสตูล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่แบบเชิงรุก มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ศักยภาพในพ้ืนที่ ที่จะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณพัฒนาต่อ
ยอดภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล  ดังนั้น การทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้วยกัน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสตูล ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด เพื ่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานในความ
รับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สตูล  ให ้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัจจุบ ันที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องประสบกับปัญหาการส่งออก ต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น  ราคาสินค้าตกต่ำ เป็นต้น การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพ่ือ
รับทราบปัญหาความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และ
ทิศทางแนวโน้มในอนาคต  อีกทั้งเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , นโยบายรัฐบาล , แผนปฏิรูปประเทศ  แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์  ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖5 

 ๓.1.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
 ความเป็นมา 

     ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา      
ไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามท่ีราบชายฝั่งทะเล 

ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์“สตูล”
เป็นเพียงตำบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้น
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏ   ในหนังสือพระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ว่า 
"ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทำให้เห็น
ว่าในเวลานั้นพวกเมืองไทรบุรี เห็นจะแตกแยกกัน
เป็นสองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวก
หนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบน้อมฝากตัว
กับเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัย
นุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดน
ติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะ
ม า ฟั ง บั ง คั บ บั ญ ช า ส นิ ท ส น ม ข้ า ง เมื อ ง
นครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทรบุรี แต่พระยา
อภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่
อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาใน
ชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระ
อภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชา   สนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่าง
ครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น" 
เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแต่ข้อความที่ปรากฏบางตอนเกี่ยวกับชื่อ    
ผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลใน

การจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี 
พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปะ
ลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า  "มณฑลไทรบุรี" 
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮา
มิต) เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีเมืองสตูลได้แยกจากเมือง
ไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปักปันเขต
แดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู  
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ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรี
และปะลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระ
ราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม     ร.ศ.128 (พ.ศ. 
2453) ในปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มี
ฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนทุกวันนี้ 
 

 
 

คำว่า"สตูล"มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้น 
ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมำบังสการา (Negeri 
Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทร
เทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้ 
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 ที่ตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  
ทิศใต้ ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  
โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่าง 

จังหวัดสตูล กับจังหวัดอ่ืน ๆ และประเทศมาเลเซีย  
แผนที่จังหวัดสตูล  

    

  
 ขนาดพื้นที่  

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 
973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็น 
ส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 
กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ ๆ คือภูเขา 

สันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตกและทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเลถัดจาก 
ที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีลำ
น้ำสายสั้นๆ ไหลผ่าน ซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วย
ภูเขามากมายสลับซับซ้อน โดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูล กับจังหวัดสงขลา และทิวเขา  
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สันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายใน
ตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควน
กาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดสตูล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอ่าวไทยและลมมรสุม 

ตะวันตก เฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ได้แก่  
ฤดูฝน ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,386.2 มม.  
ฤดูร้อน มีเพียง 4 เดือน คือ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 

ข้อมูลการปกครอง  
          หน่วยการปกครอง 
  1) อำเภอ  7  อำเภอ 
  2) ตำบล   36 ตำบล 
  3) หมู่บ้าน 279 หมู่บ้าน 
  4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
  5) เทศบาล  7 แห่ง ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล) 
  6) องค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 

สถานที่ท่องเที่ยว  
“จังหวัดสตูล” ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไม่เคย 

เสื่อมคลาย ซึ่งถึงแม้จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครถึง 973 กิโลเมตร แต่ระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาในการ
เดินทางไปสัมผัสเมืองเล็กๆ มากเสน่ห์แห่งนี้ 

  (1) สันหลังมังกร  
เป็นสันหาดทรายคล้ายทะเล แหวกกลางทะเล แต่มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงที่ 

แนวหาดที่เห็นนั้นไม่ใช่ทรายแต่เป็นเปลือกหอยนับล้านล้านตัวที่ถูกคลื่นซัดมาทับถมกันเป็นระยะทางยาวกว่า 
4 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมเป็นทางยาวระหว่าง เกาะหัวมัน กับ เกาะสาม ในช่วงที่น้ำลด เราจะเห็นน้ำแยกออกจาก
กันทั้งสองฝั่ง พอเหมาะพอเจาะกับที่แสงแดด ที่สาดส่องลงมาตรงกลางมองเห็นเป็นเกร็ดที่แวววาว เหมือน
มังกรกำลังเลื้อยตามแนวโค้งแหวกว่ายเล่นน้ำในทะเล ตามตำนานเล่าว่า ใครที่ได้ไปยืนบนสันเกล็ดมังกรนี้ จะ
ได้รับพลังบริสุทธิ์จากฮวงจุ้ยแห่งท้องทะเล ที่จะช่วยเติมเต็มพลังกายพลังใจให้เข้มแข็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
การอนุรักษ์ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีเนื้อที่ภายในถ้ำกว่า 50 ไร่  
    (๒) ถ้ำภูผาเพชร  

ถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากถ้ำมี 
ความยาวและลักษณะคดเค้ียวแบ่งเป็นหลายตอน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย  
    (3) เกาะหลีเป๊ะ  

เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูลอยู่ทางตอนใต้ ของเกาะอาดัง ห่างจาก 
แผ่นดิน ของจังหวัดสตูล 62 กิโลเมตร นอกเขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตาใน
จังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่ อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด สวยงาม และมีเวิ้งอ่าว ที่สวยงาม หาด
ทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง  
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(4) เกาะไข่  
อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

จากเกาะตะรุเตาประมาณ 40 นาที สิ่งที่มีชื่อเสียงบนเกาะไข่ ได้แก่ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ เป็นสัญลักษณ์ของ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทะเลรอบ ๆ เกาะไข่มีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป ทุกปีจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นจำนวน
มาก ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายสีขาวนวลละเอียด และน้ำทะเลใสเห็นผืนทรายใต้น้ำอย่างชัดเจน  

(5) ถ้ำเลสเตโกดอน  
เป็นถ้ำที่มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของช้างสเตโกดอน และแหล่งโบราณคดี 

อ่ืนๆอีกมากมายภายในถ้ำพบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เป็นถ้ำที่มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใช้เรือคายัค หรือยางพายในการเที่ยวชม  

(6) เกาะหินงาม  
แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กทางทิศใต้ของเกาะอาดัง ที่มีความโดดเด่นบริเวณชายหาด 

ที่เต็มไปด้วยหินสีดำกลมเกลี้ยงซึ่งมีลวดลายสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไป เมื่อโดนคลื่นซัดก้อนหินจะมี
ความมันวาว ส่วนบริเวณกลางเกาะจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สีเขียว อีกทั้งยังมีความเชื่อเล่ากันว่าหิน
ทุกก้อนมีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา หากใครนำติดตัวไปจะเกิดหายนะ 

  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ (แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล) 
จังหวัดสตูล มีสภาพดินที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ,754,701 ไร่ เป็นพ้ืนที่ถือ
ครองเพ่ือทำการเกษตรทั้งสิ้น 733 ,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.78 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และมีครัวเรือน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ แล้วจำนวน 
45,346 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล 
  อันดับ ๑  ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 566,382 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 4,๓83 ล้านบาท 

 อันดับ ๒  ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื้อท่ีปลูก ๑28,075 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 
914 ล้านบาท 

  อันดับ ๓  ได้แก่ ข้าว เนื้อที่ปลุก 18,190 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 102 ล้านบาท 
 และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่น ลองกอง 
เนื้อท่ีปลูก ๓,04๙ ไร่  ทุเรียน เนื้อท่ีปลูก ๒,355 ไร่  เงาะเนื้อท่ีปลูก 1,278 ไร่  มังคุดเนื้อที่ปลูก ๑,827 ไร่ 
และจำปาดะ เนื้อที่ปลูก 1,286 ไร่  
  การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล 

  มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การนำเข้า-ส่งออก 
ปัจจุบันเป็นสินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพ่ิมขึ้นอาทิ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และส่วนประกอบเครื่องบีบ
น้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน  สำหรับสินค้าส่งออกที่มีปริมาณลดลง 
สินค้าวัสดุก่อสร้างอาทิอิฐดินเผา ยังมีการส่งออกไปมาเลเซีย และสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มีปริมาณ
ลดลงมากจากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงและสินค้าอ่ืนๆ ที่ต้องบรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย 
เนื่องจาก กรณีเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดสตูล ยังไม่
สะดวกเท่าท่ีควร 

- ทางบก เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สมารถผ่านได้ ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้า
คราวละมากๆ ได้ 
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  - ทางน้ำ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล เป็นท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้ำตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าส่งออกท่ีมีปริมาณมากๆ กับท้ังไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ การขนส่งสินค้าทาง
เรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพ่ือขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือปีนัง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ในการขนส่งสินค้า ซึ่งจากความไม่พร้อมของเส้นทางขนส่งสินค้าทำให้ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า -ส่งออก
สินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย เป็นการสูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าทั้งที่เส้นทาง
ขนส่งระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทางที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน  

 ข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล 
 โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม)  ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
จำนวนทั้งสิ้น 213 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,471.91 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน 4,637 คน โดยจำแนก
ออกเป็นจำพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัดสตูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม 

(Compound Rubber) ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามลำดับ  ปัจจุบันมีจำนวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 845.53 ล้านบาท คนงาน 391 คน 

 2. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ำมันปาล์มดิบ การผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง และทำน้ำแข็ง ตามลำดับ  ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 24 โรงงาน เงินลงทุน 
453.44  ล้านบาท คนงาน 1,713 คน 

 3. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การแปรรูปไม้ยางพารา ทำวงกบประตู  
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ล้านบาท 
คนงาน 1,385 คน 

ข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูลปี 2564 และปี 2565 
  ปี 2563 มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 10 โรงงาน เงินทุนรวม 296.15 ล้าน
บาท คนงานรวม 72 คน ได้แก่ ขุดตักดิน ซ่อมรถยนต์ ผลิตนมสมไร้เชื้อ ผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต ผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตน้ำแข็ง ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตก๊าซชีวภาพ และอัดเศษโลหะ กระดาษ 
พลาสติกทั่วไป และมีโรงงานที่แจ้งเลิกกิจการ จำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุนรวม 10.90 ล้านบาท คนงานรวม 
19 คน ได้แก่ ทำยางแผ่นรมควัน และผลิตน้ำแข็ง   

จำพวกที่ 
จำนวนโรงงาน 

(โรงงาน) 

จำนวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน 

(คน) 

2 2 1.73 13 

3 211 4,470.18 4,624 

รวม 213 4,471.91 4,637 
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 ปี 2565 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 5 โรงงาน เงิน
ลงทุนรวม 148.50 ล้านบาท คนงานรวม 19 คน ดังนี้ 

ลำดับที่ ประกอบกิจการ ผู้ประกอบการ เงินทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

(คน) 

1 ขุดตักดิน 1. หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป 30 5 

2. นายอรุณ วนิชสุวรรณ 1.5 2 

2 ผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต 1. หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป 90 8 

3 ทำน้ำแข็งหลอด 1. นายพิสิฐ ปิติ 27 4 

มีโรงงานที่แจ้งเลิกกิจการ จำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุนรวม 5.3 ล้านบาท คนงานรวม 1 คน ได้แก่ ขุดตักดิน 

 ตารางแสดงสถิติจำนวนโรงงาน เงินลงทุน และจำนวนแรงงาน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน 

รายการ 
มกราคม –  

กุมภาพันธ์ 64 
มกราคม –  

กุมภาพันธ์ 65 

จำนวนการ
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน/ลดลง 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

โรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม ่ 1  โรง 4 โรง 3 โรง 300 
เงินลงทุน 8.5 

ล้านบาท 
148.50 
ล้านบาท 

140 
ล้านบาท 

1,647.05 

แรงงาน 3 คน 19 คน 16 คน 533.33 
การเลิกกิจการ - โรง 1 โรง 1 โรง 100 

ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล  เปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 มีโรงงานที่ได้รับการอนุญาตใหม่ 
จำนวน 4 โรง เงินลงทุน 148.50  ล้านบาท คนงาน 19 คน  และมีโรงงานที่เลิกกิจการ จำนวน 1 โรง แต่
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 มีโรงงานที่ได้รับการอนุญาตใหม่ จำนวน 1 โรง 
เงินลงทุน 8.5 ล้านบาท คนงาน 3  คน และไม่มีโรงงานที่เลิกกิจการแต่อย่างใด 

  จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า มีโรงงานได้รับอนุญาตใหม่เพ่ิมขึ้น จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 300 เงินลงทุน เพ่ิมขึ้น จำนวน 140 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,647.05 คนงาน เพิ่มข้ึน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 533.33 และมีโรงงานที่
เลิกกิจการ เพ่ิมข้ึน จำนวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
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๓.๑.๒ การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดสตลู 
  แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล 
   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขย่ังยืน ประตูสู่อาเซียน” 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 

 ประเด็นการพัฒนาที่  1  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ 

จากอุทยานธรณโีลก  การท่องเทีย่ว การเกษตร 

และการค้าสู่อาเซียน  ท่ีเติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                

และอุทยานธรณสีตูลแบบมีส่วนรว่ม 

อย่างสมดลุ 

 และยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่   ๓ 

การเสริมสร้างความมั่นคง                              

สังคมสันติสุข และยกระดับคณุภาพชีวิต 

บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑ . สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
คุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด   
 ๒. สินค้าท่ีสำคัญของจังหวัดได้รบัการพัฒนาการ
ผลิตทีม่ีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
๓. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑ . สตูลเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์  การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีสตูล 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนสนับสนุน การ
สร้างเสริมเศรษฐกิจ สั งคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 ๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
๓. สตูลเมืองสะอาดมีระบบการจัดการขยะท่ีได้
มาตรฐานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างเป็น
ระบบประชาชนตระหนักและมีระเบียบวินัยในการ
จัดการขยะทุกกระบวนการ   
๔. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัญหาภัย
พิบัติระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหา
การเกิดภัยได้อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. สตูลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสุขภาพประชาชน
มีสุขภาพดี 
๒. ระบบบริการของของรัฐมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชน  
และประชาชน ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ    
๓. ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ลดลง ความมั่นคงทาง
อาชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น 
๔. สังคมสตูลมีความพร้อมของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและภัยคุกคามลดลง
อย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข 

 



๑8 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จังหวัดสตลู 
 

************************* 

      คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 2565) ฉบับทบทวน 
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และเครือข่ายภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมทั้งได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้ 

(1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” 

 

นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 (1.1) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ในแหล่งธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมี
คุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอุทยานธรณีระดับโลก สตูลโดด
เด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล   
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี  
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 
 (1 .๒ ) อุ ทยานธรณี โลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึ ง สตู ลประสบ

ความสำเร็จใน 
การจัดการพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับ
จังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร 
โดยเฉพาะการสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชน จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับ
โลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยาน
ธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน 
 (1.3) เศรษฐกิจม่ันคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจ 
ชุมชน ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพใน
ท้องถิ่น การค้าชายแดนเติบโตเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพ่ือรองรับการขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคตการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัต
ลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินค้า  
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Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน บนฐาน
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1.๔) สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การ
พ่ึงตนเอง สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัคร
สมานสามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด         

 (2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
         (2.๑) พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล 
          (๒.2) ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหาร

จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพ้ืนที่ได้
อย่างสมดุล และยั่งยืน 

         (2.๓) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 (3) ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก

และแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดสตูล 
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนธันวาคม 2563 มีสัญญาณหดตัว พิจารณาจาก เครื่องชี้ด้าน

อุปทาน หดตัว ร้อยละ -74.4 ทั้งภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม และ เครื่องชี้ด้านอุป
สงค์ขยายตัว ร้อยละ 38.5 ทั้งดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และ
การค้าชายแดน ด้านเสถียรภาพ เศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ ลดลงร้อยละ -1.0 จากการลดลงของดัชนี
อ่ืนๆ ไม่ใช่หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ -1.8 โดยเฉพาะประเภทพาหนะ การขนส่ง และการ
สื่อสาร และการจ้างงาน ลดลงร้อยละ -5.3 

เศรษฐกิจด้านอุปทาน  (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณหดตัว ร้อยละ -74.4 เมื่อเทียบกับ
เดือน เดียวกันของปีก่อน สะท้อนได้จาก ดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวร้อยละ -99.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจังหวัดยังประกาศใช้มาตรการงดการเดินทางระหว่างประเทศ และประเทศ
มาเลเซียใช้มาตรการล็อคดาวน์ประเทศแบบเข้มงวดรอบที่ 2 เพ่ือควบคุมการระบาดระลอก 3 ของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่สามารถข้ามมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้ประกอบกับการใช้
ไฟฟ้าภาคบริการที่ลดลง ร้อยละ -22.8 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -28.6 เมื่อเทียบกับช่วง
เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และภาวะฝนตกชุกและน้ำ
ท่วมในแหล่งผลิต ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดน้อย เป็นผลทำให้ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน 
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ยางพารา และกุ้งขาว ลดลงร้อยละ -30.5 , -28.7 และ -18.9 ตามลำดับ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หด
ตัวร้อยละ -12.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ -2.8 โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 

 
เครื่องช้ีเศรษฐกิจดา้นอุปทาน 

(Supply Side) สัดส่วนต่อ GPP 

ปี 

 ๒๕๖3 

ปี ๒๕๖3 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ ต.ค. พ.ย ธ.ค. YTD  

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 

(โครงสร้างสัดส่วน 36.7 %) 
40.5 -๑5.๙ -2๔.6 -18.5 -20.5 6.2 -27.2 -28.6 -19.6 

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(โครงสร้างสัดส่วน 10.6 %) 
0.7 -0.6 -2.5 -4.4 -13.0 -12.2 -13.9 -12.9 -5.2 

ดัชนีผลผลิตภาคบริการ 

(โครงสร้างสัดส่วน 52.7 %) 
-3.8 -26.6 -98.8 -97.8 -98.7 -98.3 -98.3 -99.1 -76.9 

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสตูล สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖3 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)  พบว่า มีสัญญาขยายตัว ร้อยละ 38.5 สะท้อนได้จาก 
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 267.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำจากโครงการผลผลิตการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่
เพ่ิมขึ้น และงบรายจ่ายลงทุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.9 ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากการจดทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 28.6 รวมทั้งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการคนละครึ่ง และการเพ่ิมวงเงินในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบริโภคของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8 

 ดัชนีการบริโภคเอกชน  ขยายตัวร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน 
พิจารณาจากการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 28.6 รวมทั้งจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการคนละครึ่ง 
และการเพ่ิมวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม จากการบริโภคของ
ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8 

 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัวร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากจำนวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเพิ่มข้ึนร้อยละ 337.2 โดยเฉพาะพ้ืนที่ขออนุญาตประเภทที่อยู่
อาศัย ประกอบกับจำนวนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.0 และการจดทะเบียน
ของธุรกิจนิติบุคคลใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.0 

ดัชนีการค้าชายแดน ขยายตัวตามมูลค่าการ นำเข้า-ส่งออก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.2 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.0 เนื่องจากเป็นสินค้า
ที่อัตราอากรขาเข้าสูงกว่าประมาณการ และสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทสัตว์น้ำเป็นสำคัญ ได้แก่ 
ปลากะพงขาวทั้งตัวแช่เย็น หอยแครงมีชีวิต และแมงดา ทั้งตัวแช่เย็น 
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(Supply Side) สัดส่วนต่อ GPP 

ปี 

 ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖3 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ ต.ค พ.ย ธ.ค YTD 

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) -3.6 -8.3 -20.3 -16.4 5.1 20.0 -14.0 13.9 -10.8 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) -6.5 -1.6 -5.1 -9.9 4.6 10.5 -3.5 7.3 -3.2 

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) -9.0 -1.8 3.3 19.2 0.8 148.5 58.4 267.1 12.8 
ดัชนีการค้าชายแดน (%yoy) -52.1 -62.3 -45.2 -69.5 -62.4 6.8 33.5 6.2 15.3 
ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสตูล สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖3 

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดสตูล  พบว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2563 หดตัว 
ร้อยละ -6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรกรรมลดลงร้อยละ -28.6 
เนื่องจากเดือนธันวาคม มีฝนตกชุกส่งผลทำให้เข้าสู่ตลาดได้น้อยลง ทั้งที่มีความต้องการตลาดสูง และส่งผลให้
รายได้เกษตรกรลดลง 

ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ตามการขยายตัวของเงินฝากจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะเป็นเงินกลุ่มสนับสนุนจาก 
ภาครัฐ จากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรเป็นสำคัญ ปริมาณสินเชื่อรวมลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับช่วง 
เดือนเดียวกันของปีก่อน 

 
เครื่องช้ีด้านรายไดเ้กษตรกร      

และด้านการเงิน 

ปี 

 ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖3 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ ต.ค พ.ย ธ.ค YTD 

ดัชนรีายได้เกษตรกร 
 (%yoy) 

31.9 -14.6 -32.4 -12.6 10.0 61.3 -2.5 -6.7 21.4 

ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคาร
พาณิชย์ (%yoy) 

1.5 1.6 11.9 12.4 11.9 8.0 10.8 11.9 11.9 

ปริมาณสินเช่ือรวมของธนาคาร
พาณิชย์ (%yoy) 

2.6 0.6 0.4 -0.2 -0.4 -1.6 -0.1 -0.4 -0.4 

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสตูล สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖3 

เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนธันวาคม 2563 ลดลงร้อยละ 
-1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของดัชนีอ่ืนๆ ไม่ใช่หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
ร้อยละ -1.8 โดยเฉพาะประเภทพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สำหรับการจ้างงาน ลดลงร้อยละ -5.3 เมื่อ
เทียบกับช่วง เดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ลดลง
ร้อยละ -5.2 

เครื่องช้ีเศรษฐกิจดา้นอุปสงค ์

(Demand Side)  
ปี 

 ๒๕๖2 

ปี ๒๕๖3 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ ต.ค พ.ย ธ.ค YTD 

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 
(%yoy) 

1.0 -0.6 -4.6 -2.9 -2.0 -2.7 -2.3 -1.0 -2.5 

การจ้างงาน (Employment) 
(%yoy) 

-4.0 -3.4 -3.0 -4.1 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสตูล สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2563 
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ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล 
 ๑. นโยบายภาครัฐ เช่น ข้อจำกัดกฎหมายผังเมือง ที่เน้นพ้ืนที่อนุรักรักษ์ อุทยานโลก ที่ไม่

สามารถสร้างหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทำให้นักลงทุนต้องเคลื่อนย้ายการลงทุนไปจังหวัดอ่ืน 
 ๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกของจังหวัดสตูล ขาดความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด 
 ๓. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล ร้อยละ ๖๕ อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานและเขตอนุรักษ์ ทำให้มี

ข้อจำกัดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 ๔. ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกลดลง 

  3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  - ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product Champion) 
                     ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูลที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม คือประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : 
การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่
อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการพัฒนา  ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ที่เกี่ยวข้องภาคอุตสาหกรรม 
  - เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

  - พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน  

  - พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดย 
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

  - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้ และ 
เชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) 
ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ในฐานะคณะทำงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล 
หนึ ่งผลิตภ ัณฑ์ไทย จังหวัดสตูล ได้เข ้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ ่งตำบลหนึ ่งผลิตภ ัณฑ์ ( OTOP 
Product Champion : OPC) ของจังหวัดสตูล เพ่ือให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชน ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรร และเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการ
ของทุกหน่วยงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้
เป็นแหล่งรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 - การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖๕) การวิเคราะห์บริบท

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล (SWOT Analysis) เป็นการประเมินจากจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และเป็นการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรม โดยจากผล
การวิเคราะห์นี้ นำไปจัดทำ TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการที่เก่ียวข้องและแนวทางการดำเนินงานต่อไป 
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 (1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  :  วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
(Internal Factors) ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) รูปแบบการบริหาร
จัดการ (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ระบบการปฏิบัติงาน (System) ค่านิยมร่วม 
(Shared Values) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S๑ . มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  มีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 
S2. มีอุทยานธรณีโลกที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO 
และภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพ  
S3 ความหลากหลายประเพณี วัฒ นธรรม มีความ
ได้เปรียบในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาสที่มี
ศักยภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนา
อิสลามท้ังในและต่างประเทศ 
S4 มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย /การค้า
ชายแดนทางบกและทางน้ำ 
S5 อุตสาหกรรมภาคการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลมีชื่อเสียง อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซม
เรือ 
 
 

W๑. ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดทักษะความเป็นมือ
อาชีพการทำธุรกิจ องค์ความรู้ภาษาต่างประเทศ  
W๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก (สินค้าชุมชน) ไม่มี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
W3. การคมนาคมมีข้อจำกัดที่ เป็นทางเลือก รถไฟ 
เครื่องบิน ท่าเทียบเรือขนส่ง มีเพียงการคมนาคมทาง
รถยนต์ 
W4. ไม่มีตลาดกลางในการกระจายสินค้าทางการเกษตร
และการแปรรูป  สินค้าชุมชน 
W5. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูลร้อยละ ๖๕ อยู่ในเขต
พ้ืนที่ของอุทยานฯ และเขตอนุรักษ์ ทำให้มีข้อจำกัดใน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
W6. สถานประกอบการยังไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 
W7. จังหวัดสตูลยังขาดการประชาสัมพันธ์หรือการสร้าง
การรับรู้ในแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงระหว่าง
ธุรกิจท่องเที่ยวกับแหล่งกระจายสินค้า  

 
 (2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) : สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกนั้น เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อด้านอุตสาหกรรม โดยพิจารณาใน ๖ มิติหลัก 
ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถสรุป      
ได้ ดังนี้ 

โอกาส (O) ข้อจำกัด (T) 
O๑ . นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทั นสมัย  เอ้ือให้
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การส่งเสริมเกี่ยวกับ Digital Economy การเพ่ิมมูลค่า
โดยนวัตกรรม              
O๒. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 

เข้าถึงแหล่งทุน (กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชา
รัฐ) 

O3. คนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอล (เพ่ือ
ส่งเสริมการขายออนไลน์, มี youtuber ในพ้ืนที)่  
O๔.นโยบายและกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้รับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

T๑. มาตรการกีดกันทางการค้า ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
เช่น น้ำมันปาล์ม 
T๒. ผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกมีราคาตกต่ำ 
T๓. ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต 
T๔. สังคมยังมองภาคอุตสาหกรรมเป็นภาพลบ ทำให้เกิด
การต่อต้านหรือการไม่ให้ความร่วมมือต่อการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม 
T๕. ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง ต้องพึงแรงงานต่างด้าว  
เพราะแรงงานในพ้ืนที่ไม่สนใจทำ  เข้าๆออกๆบ่อย 
T6. โควิด 19 เป็นข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 
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 (3) TOWS MATRIX : จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

จังหวัดสตูล สามารถนำมาจัดทำมาตรการเชิงกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

มาตรการเชิงรุก (S – O) มาตรการเชิงปรับปรุง (W – O) 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้
มาตรฐานพร้อมรองรับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
๒. ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า 
การประมง การเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์เชิง
นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง สู่ธุรกิจดิจิตอล 
๔. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเลกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
๕. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระดับ สู งม าใช้ เพ่ื อ เพ่ิ มผลิ ตภ าพ  ลดของเสี ยจาก
กระบวนการ 
๖. ส่งเสริมการรวมตัวของภาคประชาชนและเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือพ่ึงตนเอง 
๘. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Digital Technology) ในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการผลิต 
๙ . ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  / มาตรฐานสากล/
มาตรฐานฮาลาล แก่สถานประกอบการ 
๑๐. เชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลิตกับอัตลักษณ์ของจังหวัด
และแหล่งท่องเที่ยว 

๑. อบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมตลาดการ
ท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง ให้กับ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก
ให้โดดเด่น 
๔. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตร 
๕. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้ผลิตสินค้า
เป็นที่ยอมรับของตลาด 
๖. ส่งเสริมให้มีการสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าสำคัญของ
จังหวัดและตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดน 
๗. รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมห่างไกลยา
เสพติด 

 
 
 

5. นโยบายรัฐบาลกำหนดให้พ้ืนที่จังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่  
ท่าเรือน้ำลึก 

 - การทำสะพานระหว่างสตูลถึงเปอร์ริส มาเลเซีย  
 - ท่าเรือน้ำลึก  
- การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เช่น เศรษฐกิจ
พิเศษ BOI 
6. สตูลเป็นโมเดลด้านนวัตกรรมการศึกษาของประเทศ 
เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่อง สามารถต่อยอดการพัฒนา
สินค้านวัตกรรม 

เขามาในพ้ืนที่ 
7. ประกาศผังเมืองและข้อระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่
เอ้ือต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆ 
8. ไม่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม story ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (การแปรรูป) สินค้าทางเกษตรยังมีน้อย ส่วนใหญ่
แปรรูปเบื้องต้น  
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มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการหลีกเลี่ยง ( W-T) 

๑. ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวให้ขยายตัวสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมสถานประกอบการให้รองรับฝีมือแรงงานที่มี
ความสามารถในการการท่องเที่ยวและผลิตอาหารฮาลาลให้
ได้มาตรฐาน 
๓. ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการดำเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการที่ก่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๑. สนับสนุนบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
๒.พัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ 
๓. ปฏิรูประบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ภาคอุตสาหกรรมด้วยการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
๔.พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่
ยอมรับระดับสากล 
๕.ผลักดันนโยบายและกฎหมายด้านผังเมืองที่สนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
 (4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ ความคาดหวัง 
ผู้ประกอบการ
โรงงาน
อุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่ 

- มีนโยบาย แนวทาง มาตรการ และแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมีความชัดเชน 
- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันเวลา และสถานการณ์ 
- กระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความรวดเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 
- การกำหนดผังเมืองให้มีความชัดเชน 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีนวัตกรรม 

ประชาชน / 
ผู้บริโภค 

- สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
- ผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
- การประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

ชุมชน - ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบการต้องการให้มีการกำกับ ควบคุม ดูแลการประกอบกิจการ
โรงงาน เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



๒6 

 3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖5 

 3.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “อุตสาหกรรมและ SME พัฒนาสู่ 4.0 ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน” 
 3.2.2 พันธกิจ (Mission) 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน สู่ 4.0 

 ๓. กำกับ ดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าอุตสาหกรรม 

 3.2.3 แนวทางการพัฒนา ๔ ด้าน ( ยุทธศาสตร์เดิม ) 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒  สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้าอุตสาหกรรมสู่ระบบ 4.0 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม 

 1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐานที่กำหนด 

  เป้าประสงค์ : สินค้าอุตสาหกรรมได้มาตรฐานที่กำหนด 
  ตัวชี้วัด : ผลผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็น

ความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและช่องทางการ
จำหน่าย 

  ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีรายได้จากสินค้าที่ได้มาตรฐานรับรอง 
               เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

  กลยุทธ์/โครงการ 
  

กลยุทธ ์ โครงการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓(ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
การแปรรูปและการค้าเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตรกร
ให้ ได้ ม าต รฐาน และส่ ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมฮาลาล 

โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจังหวัด 
๑. โครงการส่งเสรมิและยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รองรบัการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก  จังหวัดสตลู  
ประจำปี ๒๕๖๕ 
(มาตรฐาน อย. /มผช. /ฮาลาล) 

- - 500,000 

๒. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ / 
มาตรฐานสากล/มาตรฐานฮาลาล 
แก่สถานประกอบการ 
 

โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจังหวัด 
๒. โครงการยกระดับสถานประกอบการ 
ด้วยมาตรฐานระบบการจัดการของสากล
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- - 500,000 
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 2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒  สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
อุตสาหกรรมสู่การตลาด 4.0 

  เป้าประสงค์ : สินค้าอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลมีมูลค่าเพ่ิมหรือมีความสามารถใน
การแข่งขัน 

  ตัวชี้ วัดผลผลิต : ๑. เกิดการเชื่อมโยงสินค้าอุตสาหกรรมที่มีอัตลักษณ์กับแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

 ๒. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและดึงดูดใจลูกค้า 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ :  ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
  กลยุทธ์/โครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลยุทธ ์ โครงการ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓(ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๒  สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้สินค้าอุตสาหกรรมและ
การตลาด 4.0 
กลยุทธ ์
๑. เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต
กับอัตลักษณ์ ของจั งหวัดและ
แหล่งท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
๓ . ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกให้
โดดเด่น 
๔ . ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการ OTOP เช่นการ
พัฒนารูปแบบสินค้า/บรรจุภัณฑ์
ให้ มีความหลากหลายตรงกับ
ความต้องการและดึงดูดใจลูกค้า 
๕. พัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ 

โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจังหวัด 
๑. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ SMEs รองรับการ
ท่องเที่ยวและอุทยานธรณีโลก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

1,177,200 - - 

 3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์ :  สถานประกอบการมีการดำเนินกิจการที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดผลผลิต : ๑. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 

รณรงค์ให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด 
๒. ผู้ประกอบการให้ความสำคัญผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ : ๑. เกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑ เครือข่าย 
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง กำกับดูแลผลกระทบ

จากสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม 
  กลยุทธ์/โครงการ 

หน่วย : ล้านบาท 
กลยุทธ ์ โครงการ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓(ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๓  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบกจิการให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ ์
๑. ส่งเสริมการรวมตัวของภาคประชาชนและ
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม          
๒ . ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ แ ร ง ง า น
ภาคอุตสาหกรรมห่างไกลยาเสพติด 
๓. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการดำเนินธุรกิจของ
สถานประกอบการที่ก่อผลกระทบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 
     
 
 
    -ดำเนินการตามงบ Funtion-  
 
 

- - - 

 4) แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม 

  เป้าประสงค์ : มีสินค้าอุตสาหกรรมใหม่และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัดผลผลิต :  สถานประกอบการมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการผลิต 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ๑. สถานประกอบการต้นทุนการผลิตลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
๑๐ 

๒. ต้นทุนด้านพลังงานลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
  กลยุทธ์/โครงการ 

                            หน่วย : ล้านบาท 
กลยุทธ ์ โครงการ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓(ถ้ามี) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๔  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม 
กลยุทธ ์
๑. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology) 
ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการผลิต 
๒. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
มาตรฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร 

 
 
 
-อยู่ระหว่างประสาน
สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการนำ
งานศึกษาวิจัยมาต่อยอดพัฒนา
ให้กับสถานประกอบการ- 
 
 

 
 
 
 
        - 

    
 
 
 
     - 

 
 
 
 
         - 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

           ๔.๑ โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลก  จังหวัดสตูล  ประจำปี ๒๕๖๕  

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานในภูมิภาค
และเป็นตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้ประกอบการเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     ปัจจุบันช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารมีมากมายทำให้
ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
สมุนไพร  เครื่องสำอาง เป็นต้น  ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อผลิตภัรฑ์ที่มี
คุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. หรือมาตรฐาน มผช.   
และจากการที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานใน
ด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องสำอาง  หลายผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มผช. เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องผ่าน
มาตรฐาน อย.ก่อน  จึงจะขอการรับรอง มผช.ได้   ซึ่งเกิดจาก
ปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ผลิตไม่มีความรู้เพียงพอใน
การผลิต  วัตถุดิบที่นำมาผลิตไม่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตไม่
สะอาด การบรรจุไม่เหมาะสม อีกทั้งผู้ประกอบการมีความคิดว่า
การขอ อย.จำเป็นต้องใช้เงินมาก  จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หลาย
ประเภทไม่ผ่านการรับรอง มผช.  อย. 
      ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  จึงมีความจำเป็น
เร่งด่วนในการช่วยพัฒนา แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการอาหาร
ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง อย.  มผช.   โดยการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)  เพื่อทำ
หน้าที่ในการสนับสนุนด้านความรู้ คำปรึกษาแนะนำ การส่งตรวจ
ในห้องปฏิบัติการ  การแนะนำด้านรูปแบบโรงเรือน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการขอมาตรฐาน อย. และมผช.ต่อไป 
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 ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารให้
ได้รับการรับรอง มผช. เพ่ิมมากข้ึน 
๒. เพ่ือให้ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการขอ
มาตรฐาน อย.และเข้าใจรูปแบบของโรงเรือน ว่าไม่ยุ่งยากหรือ
ใช้งบประมาณมากอย่างที่เกรงกลัวหรือเข้าใจกัน 
๓. เพ่ือให้มาตรฐาน มผช.เป็นที่ยอมรับและสร้างความม่ันใจ
ให้กับผู้บริโภค 
 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ Out put 
1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญ

ในการขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 
2. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และ

รูปแบบการจัดตั้งโรงเรือน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ขอมาตรฐาน อย. 

Outcome 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. 
๒. ช่องทางการจำหน่ายเพ่ิมมากข้ึน 
 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ ๑. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการแนะนำ ส่งเสริมข้ันตอน 
หลักเกณฑ์ในการขอรับรองมาตรฐาน อย.  มผช. 
๒. ผู้ประกอบการมีความเข้าใจรูปแบบของโรงรือนที่จะขอการ
รับรองมาตรฐาน อย.   
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิม่จากอุทยานธรณีโลกสตลู การท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าสู่อาเซี่ยนท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ ๑. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องสำอาง ให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน มผช. 
๒. การลงพ้ืนที่ ณ  สถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (วิทยากรสนง.สาธารณสุขจังหวัด) เพ่ือให้คำปรึกษา
แนะนำในการขอรับรองมาตรฐาน อย.  มผช.  ในด้านต่างๆ 

๙.งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
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๒.ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs รองรับการ
ท่องเที่ยวและอุทยานธรณีโลก  ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small 
and Medium Enterprise: SMEs)  
ประกอบกับอุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก
จากยูเนสโก ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจะดีขึ้นเพราะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าและ
บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยาน
ธรณีสตูลยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงมี
ความจำเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการฯ    

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรองรับการท่องเที่ยวและ
อุทยานธรณีโลก 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
การจัดการ (มจก.) จำนวน 10๐ ราย 

2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกสู่การพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เป็นต้นแบบ จำนวน 20 ราย หรือ 4 Cluster 

3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบ  
   จำนวน ๒๐ รูปแบบ 
4. บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๒๐ รูปแบบ 
5. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 
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๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 1. จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    ด้านมจก. จำนวน  ๑๐๐ คน 
2.จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกสู่การพัฒนา 
   ศักยภาพเพ่ือเป็นต้นแบบ จำนวน 4 Cluster 
3.จำนวนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 
   เป็นต้นแบบ  ๒๐ รูปแบบ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตร 
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ ๑. การสัมมนาเชิงปฺฎิบัติการฯ 
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ   
๓. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ    
๔. การส่งเสริมการตลาด 

๙.งบประมาณ งบประมาณ ๑,177,2๐๐ บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
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๓.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับสถานประกอบการสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสู่
สากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  มาตรฐานระบบการจัดการสากล รวมทั้งมาตรฐานที่กำลังมี
บทบาทสำคัญยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน ทั้งนี้จาก
รายงานการศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำมาตรฐานระบบ
การจัดการ ISO 9001 ไปใช้ในสถานประกอบการ และรายงาน
การศึกษาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 
2004  พบว่าการนำระบบการจัดการดังกล่าวมาใช้ทำให้ผลิต
ภาพของผู้ประกอบการดีข้ึน ทั้งในด้านการผลิต เช่น ISO9001  
ช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง ISO 14001 ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  ด้านการตลาด เช่น ISO 9001 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วยการส่งมอบสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ISO14001 ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ทำให้สามารถรักษาตลาดเดิมและขยาย
ตลาดใหม่ ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบการจัดการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล แต่เมือสถานประกอบการสามารถจัดทำระบบการ
จัดการได้ตามมาตรฐานแล้ว ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ โดยเฉพาะ SMEs คือความสามารถในการ
รักษาระบบการจัดการให้ดำรงอยู่ และมีการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
     การจัดทำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล มีกลไกสำคัญ
ที่จะทำให้ระบบการจัดการดังกล่าวคงอยู่ คือความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรด้านการจัดการคุณภาพ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานระบบการจัดการของสากลที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน   

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาสถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ เป็นที่น่าเชื่อถือและได้นับการ
ยอมรับจากการใช้บริการอย่างกว้างขวาง เพ่ิมช่องการการจำหน่าย
หรือส่งออกเพ่ิมมากขึ้น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑. สถานประกอบการได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอรับการ
รับรองระบบมาตรฐาน 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 
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๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ สถานประกอบการได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือยื่นขอรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือรับรองระบบมาตรฐานอย่างน้อย 1 
ระบบ 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตร 
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ ๑. จัดอบรมให้ความรู้ในด้านระบบการจัดการสากลต่างๆ ที่เป็น
ที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
๒. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลต่างๆ 
 

๙.งบประมาณ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
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๔.๒  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวดัสตูล ปี ๒๕๖5 

 แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ ๓ ป ี
 (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ อก. 

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๕ ป ี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖5 

วิสัยทัศน์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ ๔..๐  เพิ่มมลูค่า
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔.๖ ภายใสปี ๒๕๖๕ 
 

ภาคอุตสาหกรรมมผีลติภาพปัจจัยการผลิตรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ ภายในปี ๒๕๖๕ 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก  
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่  
สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” 

“อุตสาหกรรมและ SME พัฒนาสู่ 4.0 
ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเป็นมติรกบั
สิ่งแวดลอ้มและเตบิโตอยา่งยั่งยนื” 

ประเด็นการพัฒนา 
ด้านที่ ๑ 

การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอตุสาหกรรม
ให้เติบโตและเข้มแข็ง 
 

การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิม่จากอุทยานธรณีโลกสตลู การ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการคา้สู่
อาเซี่ยนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมและพัฒนาสินคา้
อุตสาหกรรมใหไ้ด้มาตรฐานท่ี
กำหนด 

ประเด็นการพัฒนา 
ด้านที่ ๒ 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนใหเ้อื้อตอ่การลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูลแบบ
มีส่วนร่วมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าอุตสาหกรรมและ
การตลาด 4.0 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ด้านที่ ๓ 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสนัติสุข
และยกระดับคณุภาพชีวิต บนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการจดัการ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และมาตรฐานอุทยาน
ธรณีโลกสตูล 

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
กิจการให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ประด็นการพัฒนา 
ด้านที่ ๔ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองคืกรเพื่อให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 

 
                        - 

ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและ
พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม 
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               ๔.๓  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของ สอจ.ตามแผนพัฒนาจังหวัด 
-ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  สอจ.สตูล  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด- 

               ๔ .๔  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖4 ของ สอจ . ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ.๒๕๖4 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญในการวางกรอบและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยในชวงที่ผานมารัฐบาลไดมีนโยบายใหมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานตามกรอบเวลาของรัฐบาล ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ
รายป และไดกําหนดใหหนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณสําหรับ
หนวยงานในภาพรวม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
ป 2563 ใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคลอง 
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด รวมทั้ง กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด      
ป 2563 เพ่ือจัดทําแผน ทบทวน และระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด       
ป 2563 พิจารณากําหนดกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด กําหนดวิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนบูรณาการภาค แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม และ
นโยบายรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดประชุมเพ่ือทบทวนรางแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัด ป 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ ณ สตารินทร์ รีสอร์ท (Starin Resort Satun) ตำบล
พิมาน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล เพ่ือกําหนดรางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
และไดจัดประชุมรับฟง ความคิดเห็นจากสวนราชการ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม OTOP  
ผูประกอบกิจการโรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


