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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชือ่ เมืองอัจฉริยะ.......... Satun Smart City.......................................................................................
1.2 ชื่อหน่วยงาน............จังหวัดสตูล.........................................................................................................
1.3 ประเภทหน่วยงาน (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 ส่วนราชการ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หน่วยงานในกากับของรัฐ (ระบุชื่อ...............................................................................................)
 หน่วยงานเอกชน (ระบุชื่อ............................................................................................................)
1.4 ที่ตั้งหน่วยงาน
ถนน........สตูลธานี………………………….... แขวง/ตาบล.....พิมาน...........................................................
เขต/อาเภอ .......เมืองสตูล............ จังหวัด.........สตูล........... รหัสไปรษณีย์......91000........................
หมายเลขโทรศัพท์......0 7471 1055............โทรสาร......... 0 7471 1055...ต่อ 15.........................
1.5 สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ (กรณีแตกต่างจากข้อ 1.4)
ถนน........สตูลธานี………………………….... แขวง/ตาบล.....พิมาน...........................................................
เขต/อาเภอ .......เมืองสตูล............ จังหวัด.........สตูล........... รหัสไปรษณีย์......91000........................
หมายเลขโทรศัพท์......0 7471 1055............โทรสาร......... 0 7471 1055...ต่อ 15.........................
1.6 ที่ตั้งเมืองอัจฉริยะ (พื้นที่ที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ)
1.6.1 เทศบาลเมืองสตูล
เลขที่....... 9......... ถนน.....สฤษดิ์ภูมินารถ......................... แขวง/ตาบล....พิมาน..............................
เขต/อาเภอ ....เมืองสตูล.......... จังหวัด.........สตูล....... รหัสไปรษณีย์............91000.........................
พิกัด..... 6.6141019999999999,100.067774..........
1.6.2 เทศบาลตาบลคลองขุด
เลขที่.....6....... ถนน........-.......................... แขวง/ตาบล... คลองขุด.....................................
เขต/อาเภอ ....เมืองสตูล................ จังหวัด.......สตูล........... รหัสไปรษณีย์.........91000..................
พิกัด.... 6.680363, 100.096161.....
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1.6.3 เทศบาลตาบลฉลุง
เลขที่.....45............ ถนน......เทศบาล 9.................... แขวง/ตาบล.....ฉลุง........................................
เขต/อาเภอ .......เมืองสตูล.............. จังหวัด.......สตูล............ รหัสไปรษณีย์........91140....................
พิกัด.............6.730357, 100.064287...................
1.7 ที่ตั้งเมืองอัจฉริยะและผังเมืองอัจฉริยะ (พื้นที่ที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผังเมือง)
เทศบาลตาบลฉลุง ขนาดพื้นที่ 1.25 ตร.กม.
4 ชุมชน / ประชากร 2,350 คน
พิกัด 6.730357, 100.064287

เทศบาลตาบลคลองขุด ขนาดพื้นที่ 142.89 ตร.กม.
21 ชุมชน / จานวน 18,947 คน
พิกัด 6.680363, 100.096161

เทศบาลเมืองสตูล ขนาดพื้นที่ 6.8 ตร.กม.
20 ชุมชน / ประชากร 23,452คน
พิกัด 6.6141019999999999,100.067774
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1.8 โครงสร้างการบริหารโครงการ
 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการ (ตัวอย่างสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามโครงสร้างโครงการ)

ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร
2. บทสรุปผู้บริหาร (ภาพรวมโครงการที่เสนอพิจารณา)
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทย ด้านฝั่งอันดามัน มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย
ด้านรัฐเปอร์ลิส และ รัฐเคดาห์ ทางบก ประมาณ 56 กม. และทางทะเล 144.8 กม.มีเนื้อที่ 2,807.522
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร แบ่งเขตการ
ปกครองเป็น 7 อาเภอ มีประชากร 320,000 กว่าคน ร้อยละ 76 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 23 นับถือ
ศาสนาพุทธ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล เติบโตอย่างต่อเนื่องรวดเร็วโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เท่ากับ 36,557 ล้านบาท ประชากรมีรายได้ต่อหัว 129,565 บาทต่อปี เป็นลาดับที่ 7 ของภาคใต้ ลาดับที่
28 ของประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก ตั้งแต่ ปี
2558 เป็นต้นมา โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคบริการมากกว่า ภาคการเกษตร สินค้าการเกษตรที่สาคัญประกอบด้วยยางพารา ปาล์ มน้ามัน
และประมง ภาคการท่องเที่ยว เริ่มขยายตัว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การเพิ่มขึ้น
ของการประกอบการด้านการค้า การลงทุนเพิ่มขึ้น
จังหวัดสตูล มี วิสัยทัศ น์การพัฒนาจังหวัด ดังนี้ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโ ลก
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” มีจุดยืนในการพัฒนาจังหวัด ในด้านการพัฒนา
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เศรษฐกิจ โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ทางบก และทางทะเล ยกระดับ มาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโ ลกสตูล บริ ห ารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด มี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า สู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 2)
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน และ ๓) การเสริมสร้างความมั่นคง สั งคมสันติสุ ข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการที่รัฐบาลมุ่งมั่นจะนาประเทศสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ความเหลื่อมล้าน้อย ความเจริญกระจายไปทั่วประเทศ และต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยหนึ่งในวาระ
เร่งด่วนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มเมืองเดิมที่ต้องปรับปรุงให้น่าอยู่ และอัจฉริยะมาก
ขึ้น และกลุ่มเมืองใหม่ที่จะต้องออกแบบให้สมบูรณ์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตามลักษณะของเมือง
อัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

2) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
3) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
4) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment
5) การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
6) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
จังหวัดสตูลจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน เพื่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดชุมชนที่อานวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและได้รับคุณภาพ
ในการใช้ชีวิต (Quality of life) เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ โดยทาการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้ว ยกันแบบบูรณาการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ ดังนี้ “เมืองอุทยานธรณีโลก : สงบ น่าอยู่ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน” Satun UNESCO
Global Geo Park : Peace Livable City and sustainable Tourism”
จังหวัดสตูลได้กาหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและ
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ประชากรเปูาหมาย เน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนา
เมือง ภายใต้ แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเดิมที่มีประชากรอยู่อาศัย
ในระยะแรกกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาใน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
2. การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
ใน 3 พื้นที่เ ป้าหมาย(นําร่อง) คือ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตําบลลคลองขุด และเทศบาล
ตําบลฉลุง โดยมีรายละเอียดการพัฒนาภาพรวม ดังนี้
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รายละเอียดแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย
1.เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูลเลือกพื้นที่เปูาหมายนาร่อง เนื่องจากเทศบาลเมืองสตูล มีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของประชากร เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะทาให้
เมืองมีความน่าอยู่ น่าอาศัย รองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะจานวน 2 ด้าน ดังนี้
1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เน้นการดาเนินการพัฒนาให้เป็นเมืองสะอาด แก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้าเสีย คุณภาพอากาศ เพื่อความยั่นยืนของเมือง ดังนี้
1. มีการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing (IOT) ในการบริหารจัดการขยะ (Solid
Waste) โดยมีระบบ Waste Collecting Trails หรือการกาหนดตาแหน่งจุดรวบรวมขยะเพื่อกาหนดเส้นทางการ
จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ มีระบบรถขยะอัจฉริยะ ถังขยะอัจฉริยะ ระบบ Recycling Wisdom และ Goldsurf ที่ใช้
นวัตกรรมด้าน IT Management เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามและ
ตรวจสอบการทางานของเครื่องจักรและพื้นที่ฝังกลบขยะในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร แบบ Real Time
กาหนดแนวทางในการลดปริมาณขยะที่ต้องนาไปทาลายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างภายใน
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสตูล ให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) หรือมีขยะตกค้างภายในศูนย์
น้อยที่สุด การแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า (เพิ่ม) ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น รองเท้า พื้นรองเท้า เป็นต้น
2. ระบบบริการจัดการน้้าเสีย โดยพัฒนา CCTV & loT For Environment ใช้ระบบ loT ในการจัดการ
ทรัพยากรและมลภาวะในพื้นที่ (น้าเสีย) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้า
3. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการแสงสว่างในเมือง Smart Lighting ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา ควบคุมโดย SenSer ตรวจวัดค่าแสง ระบบไฟฟูาส่ องสว่างอัจฉริ ยะ (ประหยั ดพลั งงานโดยใช้ พลั งงาน
แสงอาทิตย์)
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4. ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการเพื่อ
มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษและอากาศ ติดตั้งเสา Smart Pole อัจฉริยะ ให้แสงสว่างและ
ปล่อย Wifi จับฝุุนละออง PM 2.5 และรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2) การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เน้นการดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุขในการดารงชีวิต ดังนี้
1. ออกแบบวางผังเมือง Universal Design พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับคนทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ ผู้พิการ (people with disabilities) เป็นการทาให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free)
ในการใช้งาน
2. พัฒนา Digital Signage ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลการการเดินทาง
สู่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก
3. พัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV พัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อการบริการ
จั ดการความปลอดภั ยของเมื อง จั ด ตั้ ง ต้ น แบบศู น ย์ สั่ ง การและบู ร ณาการเชื่ อ มโยงสั ญ ญาณภาพระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าสู่ศูนย์สั่งการของจังหวัด ซึ่งทาให้สามารถปูองกันและติดตามเหตุและสั่ง
การได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของ
นักท่องเที่ยว
4. พัฒนา City Free Wifi ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการประชาชนและพื้นที่แหล่งชุมชน
5.พัฒนา Application ระบบ Public Safety and Emergency Management เรียกรถพยาบาล
พิกัดบ้านผู้ปุวย พิกัดรถพยาบาล ภาพผู้ปุวยขณะส่งต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อ Video Call เพื่อปรึกษาแพทย์ อานวย
ความสะดวกในการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบ Medical and Healthcare / Health Digital Service ร่วมกับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล
7. ระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล พัฒนาเมืองเก่าสตูลให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัยภายใต้อัตลักษณ์
ความเป็นเมืองเก่าสตูล อาทิ Street Art, ปูายสื่อความหมายดิจิทัล, ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเมือง,การนา
เสาไฟฟูาและสายสื่อสารลงใต้ดิน, ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น
8. Smart Learning Center พัฒนา TK Park เมืองสตูล ซึ่งได้ดาเนินการอยู่แล้วให้ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนที่เพิ่มขึ้นโดยการนานวัตกรรมทางดิจิทัลมาส่งเสริมเพิ่มเติมเพื่อการ
บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
9. Public facibility ส่วนออกก้าลังกาย สันทนาการเพื่อสาธารณะ / Bike & jogging /Urban Park
System / Multifunctional and Interactive Urban Furniture พัฒนา/ปรับปรุงออกแบบพื้นที่สาธารณูปการ
(Public Facilities) ให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย มีความสะดวก สบายปลอดภัย ออกแบบให้มีความหลากหลาย
ในการใช้ประโยชน์ (Multifunctional and Interactive Urban Furniture) อาทิในพื้นที่ สวนธารณะใจกลางเมืองสตูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสตูล ลานวัฒนธรรมคฤหาสก์กูเด็น ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับตามความต้องการ
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว นานวัตกรรมด้านดิจิทัลมาส่งเสริมในการบริการ เป็นต้น พัฒนาพื้นที่สีเขียว (Urban
Park System) สร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวคมนาคมเส้นทางสาธารณะพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยาน (Bike & jogging)
รองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน
10. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความเป็นอัจฉริยะทั้งด้านการเรี ยนการสอน
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พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งเสริมการติดความความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ Smart
Phone หรือ Social Media , ระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกคอรงในการรับนักเรียนเพื่อความปลอกภัยของเด็กนักเรียน,
ระบบแจ้งเตือนการเข้า-ออกของนักเรียนผ่านระบบ SMS เป็นต้น
2. เทศบาลตําบลคลองชุด จังหวัดสตูลเลือกเทศบาลตาบลคลองขุดเป็นพื้นที่เปูาหมายนาร่อง เนื่องจาก
มีแนวโน้มการเติบโตของเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจมีการลงทุนของภาคธุรกิจ เป็นแหล่งการจ้างงาน
มีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทา เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 21 ชุมชน เป็นแหล่งที่ตั้ง
ของศูนย์ราชการหลายแห่ง องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะจะทาให้เมืองมีความน่าอยู่ น่าอาศัย ทั้งนี้เพื่อการรองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกจะเริ่มดาเนินการในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เปูาหมาย
มากที่สุด จานวน 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยการพัฒนาระบบ Safety Satun นาร่องโดยการพัฒนาระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red
Light Camera System) เป็นระบบที่ทาการบันทึกภาพรถผู้ที่กระทาผิดกฎจราจร ที่ได้ฝุาฝืนสัญญาไฟ
จราจร ซึ่งระบบสามารถทางานร่วมกันกับวีดีโอ ณ เวลาปัจจุบัน (Real time video) ซึ่งระบบจะตรวจจับ
(Detect) ยานพาหนะที่ปรากฏในภาพจากกล้องนั้น ระบบจะทาการติดตามยานพาหนะดังกล่าวจนกระทั่งเข้า
เงื่อนไขการกระทาผิดฝุาฝืนสัญญาไฟจราจร และเพื่อเป็นการดูแลรั กษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เมือง
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จัดระเบียบวินัยจราจรให้สามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยว
2) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เทศบาลตาบลคลองขุดเป็นเมืองที่กาลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการลงทุนของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้คนเข้ามาอาศัยมากขึ้น ความแออัดเพิ่มมากขึ้น
ทาให้ของเสียและขยะที่ไม่ต้องการจากครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะ น้าเสีย จึง
เน้นการดาเนินการพัฒนาเมือง
1.การจัดการขยะแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีโครงการ
พัฒนา Application ในการบริหารจัดการขยะโดยมีการเก็บข้อมูลสถิติการคัดแยกขยะ รวมถึงการจัดทา
ข้อมูลรายได้จากการขายขยะและจัดทาฐานข้อมูลการบริหารขยะของเมือง เพื่อนาไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผน และแก้ไขปัญหา
อย่างมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะของกลุ่มคนต่าง ๆ การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเมือง พร้อมทั้ง พัฒนา
application สาหรับการเฝูาระวัง/ติดตามสถานการณ์ เพื่อปูองกันให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
2. ระบบบริการจัดการน้้าเสีย โดยพัฒนา CCTV & loT For Environment ใช้ระบบ loT ในการจัดการ
ทรัพยากรและมลภาวะในพื้นที่ (น้าเสีย) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้า. ระบบบริการจัดการน้้าเสีย โดย
พัฒนา CCTV & loT For Environment ใช้ระบบ loT ในการจัดการทรัพยากรและมลภาวะในพื้นที่ (น้าเสีย) ส่งเสริม
การอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้า
3.เทศบาลตําบลฉลุง เป็นพื้นที่ทางเข้าเมืองสตูลและเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จังหวัด อาทิ เกาะหลีเปฺะ เกาะตะรุเตา และแหล่งท่องเที่ยวอุทยาธรณีโลกสตูลอื่น ๆ มีแนวโน้มความเมืองเพิ่มขึ้น การ
นาร่องพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้คนที่อาศัย สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มา
เยือนจังหวัดสตูล โดยมีการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจานวน 2 ด้าน ดังนี้
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1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) มีการดาเนินการพัฒนาเมืองดังนี้
1. ระบบการติดตามรถเก็บขนขยะด้วย GPS Tracking เพื่อปูองกันขยะตกค้างตามท้องถนน (โครงการ
ถนนปลอดถังขยะ)
2. การขอนัดใช้บริการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์ Line Application
3. การขอนัดใช้บริการเก็บขนขยะอินทรีย์ไปกาจัด ผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์ Line Application
4. การเฝูาระวังภูมิทัศนิและมลทัศน์ พื้นที่สาธารณะด้วยระบบ CCTV
2) การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เน้นการสร้างพื้นที่เมืองให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัย ให้ประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดารงชีวิต พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีทันสมัย โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่ดังนี้
1. พัฒนา City Free Wifi ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการประชาชนและพื้นที่แหล่งชุมชน
2. พัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ให้การบริการประชาชน พื้นที่เฝูา
ระวังจุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ พัฒนาระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าสู่ศูนย์สั่งการของจังหวัด ซึ่งทาให้สามารถปูองกันและติดตามเหตุและ
สั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต
ของนักท่องเที่ยว
3. พัฒนาสนามกีฬาอัจฉริยะ การพัฒนาระบบจองใช้สนามกีฬาออนไลน์ ผ่าน Application และระบบ
ตรวจสุขภาพ ประมวลผลสุขภาพผู้ใช้บริการสนามกีฬา
4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความเป็นอัจฉริยะทั้งด้านการเรียนการสอน
พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งเสริมการติดความความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ Smart
Phone หรือ Social Media , ระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกคอรงในการรับนักเรียนเพื่อความปลอกภัยของเด็กนักเรียน,
ระบบแจ้งเตือนการเข้า-ออกของนักเรียนผ่านระบบ SMS เป็นต้น
5. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การรับข้อมูลจากประชาชนโดยใช้ระบบโซเชียลมีเดียร์ (QR Code ของ
หน่วยงาน) ในพื้นที่เปูาหมาย
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ในระยะต่อไป จํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
(1) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) พัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยว
อัจฉริยะ เป็นต้น
(2) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) พัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็นเมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟูาหลัก
(3) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสาหรับความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการมีส่วนร่วม
(4) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) หมายความว่า เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจร
ที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) หมายความว่า เมืองที่พัฒนาระบบบริการ
ภาครัฐ เพื่อ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมบริการ
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอโครงการ
3. ข้อเสนอโครงการ
3.1 กําหนดเขตเมืองอัจฉริยะ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท และลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
3.1.1 เขตเมืองอัจฉริยะ (กาหนดพิกัด ขอบเขต และระบุจานวนประชากรเมืองอัจฉริยะ)
จังหวัดสตูลได้กาหนดเขตเมืองอัจฉริยะไว้ 3 พื้นที่ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสตูล เทศบาล
ตาบลคลองขุด และเทศบาลตาบลฉลุง โดยมีพิกัด ขอบเขตและจานวนประชากรดังนี้
(1) เทศบาลเมืองสตูล พิกัด 6.6141019999999999,100.067774
ขอบเขต 20 ชุมชน พื้นที่ 6.8 กิโลเมตร
จานวนประชากร 23,452 คน
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(2) เทศบาลตาบลคลองขุด
พิกัด 6.680363, 100.096161
ขอบเขต 21 ชุมชน พื้นที่ 142.89 กิโลเมตร
จานวนประชากร ประชากร จานวน 18,947 คน ครัวเรือน 8,288 ครัวเรือน

ศูนย์ควบคุม

คําอธิบายตําแหน่ง
ที่
1
2
3
4
5
6

Smart Living
ตําแหน่ง
พิกัด
แยกวัดหน้าเมือง
6.666887,100.074735
แยก ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านท่า 6.672487,100.099796
จีน)
แยกกองร้อย
6.653737,100.076088
แยกซอยทรายทอง 29
6.643454,100.073444
แยกเขาจีน
6.638593,100.072139
แยกโคกพยอม
6.634550,100.091357

Smart Environment
ตําแหน่ง
พิกัด
ชุมชนท่าจีนเหนือ หมู่ที่ 2
6.673763,100.101417
ชุมชนนาแค หมู่ที่ 5
6.658084,100.114235
ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 7
ชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 7
ชุมชนหลังโรงยาง หมู่ที่ 3

หน้า 27

6.644686,100.071713
6.635276,100.070027
6.601366,100.072879

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

(3) เทศบาลตาบลฉลุง
พิกัด 6.730357, 100.064287
ขอบเขต 4 ชุมชน พื้นที่ 1.25 กิโลเมตร
จานวนประชากร 2,350 คน
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คําอธิบายตําแหน่ง
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
5
6

Smart Environment
ตําแหน่ง
GPS Tracking
การเฝูาระวังภูมิทัศนิและมลทัศน์ พื้นทีส่ าธารณะด้วยระบบ CCTV
การขอนัดใช้บริการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์
การขอนัดใช้บริการเก็บขนขยะอินทรีย์ไปกาจัด ผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์

พิกัด
ถนน ทั่วทั้งเขต
ถนน ทั่วทั้งเขต
ทั่วทั้งเขต
ทั่วทั้งเขต

Smart Living
ตําแหน่ง
เฝูาระวังสิ่งแวดล้อมทีมีผลต่อสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ด้วยระบบ City Free Hi
Speed WiFi & CCTV
เฝูาระวังสิ่งแวดล้อมทีมีผลต่อสุขภาพ สนามกีฬา City Free Hi Speed WiFi
& CCTV
เฝูาระวังจุดเสี่ยงอาชญากรรม ด้วยระบบ CCTV
เฝูาระวังจุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ และสาธารณภัย ด้วยระบบ CCTV และระบบ
แจ้งเตือน
สัญญาณ free wifi ในสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะ
การจองใช้สนามกีฬาออนไลน์ ผ่าน Application และสามารถเก็บเป็น
ฐานข้อมูลผู้ใช้สนามกีฬา

พิกัด
6.722318,100.067148
6.727096,100.069629
6.727096,100.069629
6.727096,100.069629
6.730038,100.064824 ,6.725622,100.066543
6.727096,100.069629

3.1.2 เป้าหมาย (เป้าหมายหลักของเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม)
จังหวัดสตูลได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนา Satun Smartcity (พ.ศ.2563-2567) ดังนี้
“สภาพแวดล้อมของเมืองน่าอยู่ สะดวก ปลอดภัย เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีสมดุล เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน”

เป้าหมาย

1. สตูลเมืองสะอาด มี
ระบบการจัดการขยะที่
ได้มาตรฐาน มีการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างครบวงจร
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ
ประชาชนตระหนักและ
มีระเบียบวินยั ในการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา
1. ร้อยละที่
ลดลงของปัญหา
อาชญากรรมต่อ
ประชากรแสน
คน

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)
ปี 58
= ร้อยละ 31.65
ปี 59
=ร้อยละ 31.48
ปี 60
= ร้อยละ 31.27
ร้อยละเฉลี่ย
3 ปี
= ร้อยละ 31.46
(ลดลง
ร้อยละ 0.5)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

31.46

30.96 30.46 29.96 29.46 30.46
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เป้าหมาย

จัดการขยะทุก
กระบวนการ

2.เมือง/ชุมชน/
โครงการพัฒนามีการ
จัดการน้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.คุณภาพอากาศไม่
ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมขน
4.เมืองมีความ
ปลอดภัย (Public Safety)
5. มีการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ
6.ประชาชนมีวิถีชีวิต
และการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.เมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม
8.มีการออกแบบวาง
ผังเมืองที่ดีเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตทีดี
9.เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
10.การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่มี

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

๒. ระดับคะแนน
ปี 58
ความสุขเฉลี่ย
= ๘.3๓ คะแนน
ของคนใน
ปี ๕๙
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น = ๘.๒๓ คะแนน
จากปีที่ผา่ นมา
ปี ๖๐
(คะแนนเต็ม ๑๐) = ๘.๑๖ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2567

เฉลี่ย 5 ปี
พ.ศ.
25632567

๐.05
(๘.๒0)

๐.05
(๘.25)

๐.05 ๐.05 ๐.05
(๘.30) (๘.35) (๘.40)

๐.05
(๘.30)

พ.ศ.
2566

ปี ๖1
= ๘.21 คะแนน
ปี ๖2
= ๘.13 คะแนน
เฉลี่ย 5 ปี
= 8.21 คะแนน
3. ปริมาณขยะ
ปี 58
ตกค้างสะสม
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ลดลง
ปี ๕๙
(ในสถานที่กาจัด = ๑๘,๔๔๙ ตัน
ขยะที่ไม่ถูกต้อง
ปี ๖๐
ตามหลัก
= ๑๙,๑๕๖ ตัน
วิชาการ)
ปี 61
= 22,255 ตัน
เฉลี่ย ๓ ปี
= ๑9,953 ตัน
4.จานวนเพิ่มขึ้น
ของนวัตกรรม
การพัฒนาเมือง
ด้านสิง่ แวดล้อม
อัจฉริยะ (Smart
Environment)
5.จานวนเพิ่มขึ้น
ของนวัตกรรม
การพัฒนาเมือง
ด้านการ
ดารงชีวิต
อัจฉริยะ (Smart

๑9,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐
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เป้าหมาย

ประสิทธิภาพ
ครบถ้วน ครอบคลุม
11.เป็นเมืองสุขภาวะ
และเมืองนิเวศสุขภาพ
ประชาชนมีสุขภาพดี
12. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

เฉลี่ย 5 ปี
พ.ศ.
25632567
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Living)

6.ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นในการ
ให้บริการ Free
WiFi ในพื้นที่
เป้าหมายในการ
นาร่องเมือง
อัจฉริยะจังหวัด
สตูล
7. จานวน

กิจกรรม/
โครงการในการ
ส่งเสริมการผลิต
การบริการ และ
การบริโภค ที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพื้นที่
เป้าหมายในการ
นาร่องเมือง
อัจฉริยะจังหวัด
สตูล
8.จานวน

โครงการที่มีการ
จัดการน้าเสีย
หรือมลพิษทาง
อากาศพื้นที่
เป้าหมายในการ
นาร่องเมือง
อัจฉริยะจังหวัด
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา
9. จานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10. ร้อยละของ
จานวน
โรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(HA)

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

เฉลี่ย 5 ปี
พ.ศ.
25632567

ปี ๕๘=๓๘แห่ง
ปี ๕๙=๔๐ แห่ง
ปี ๖๐=๔๒
แห่ง
เฉลี่ย ๓ ปี
=๔๐ แห่ง

๖๑

๖๘

๗๕

๘๒

๘๙

๗๕

ปี 59 (๖ แห่ง)
ปี ๖๐ (๖ แห่ง)
ปี 61 (๖ แห่ง)
จากทั้งหมด ๗
แห่ง
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี
= ๘๕

85

85

85

100

๑๐๐

๙2

๕
(๔๔.๙๑)
๕
(๘๕.๐๐)

๕
(๓๙.๙๑)
๕
(๘๐.๐๐)

๕
(๓๔.๙๑)
๕
(๗๕.๐๐)

๕
(๒๙.๙๑)
๕
(๗๐.๐๐)

๕
(๒๔.๙๑)
๕
(๖๕.๐)

๕
(๒๘.๙๑)
๕
(๖๙.๐๐)

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๒

11. ร้อยละที่
ลดลงของอัตรา
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิต
สูงรายใหม่ (อัตรา
ปี ๖1 ร้อยละ
ต่อแสนประชากร)
+ 52.0๑
- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง

12. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รบั การ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย
(Target)

+ 86.64

ปี 57 ร้อยละ
79.48
ปี 58 ร้อยละ
82.59
ปี 59 ร้อยละ
85.79
ปี 60 ร้อยละ
87.58
ร้อยละเฉลี่ย ๔ ปี
= ๘๓.๘๖
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3.1.3 ประเภทเมืองอัจฉริยะ
 เมืองใหม่ (New City)

 เมืองเดิม (Livable City)

3.1.4 สถานภาพของเมืองอัจฉริยะ (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
 อยู่ระหว่างกาหนดแผนพัฒนาเมือง
 อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาเมือง
 ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ
3.1.5 ลักษณะของเมืองอัจฉริยะ (อย่างน้อย 2 ประเภท โดยมีประเภทบังคับคือ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินและ
คุณสมบัติ วิธีการ และกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะ)









สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

3.1.6 ลักษณะพื้นที่ของเมืองอัจฉริยะที่เสนอพิจารณา (บริบทของเมือง ในมิติของโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมือง สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย พื้นที่พักผ่อน แหล่งงาน พาณิชยกรรม รวมถึงการจัดพื้นที่ของเมือง)

1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ เป็นลาดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลาดับที่ ๑๒ ของ
ภาคใต้ พื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖ กิโลเมตร ติดฝั่งทะเล
อันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร
อาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ภูมิอากาศ 2559-2561 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,492.48 มม. ฝนตกชุกในเดือน สิงหาคม กันยายน และ
ตุลาคม สาหรับ ปี พ. ศ. 2561 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 19.8 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 28.39 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2561 วัดได้
447.2 มิลลิเมตร
พื้นที่พักผ่อน จังหวัดสตูลมีสวนสาธารณะจานวน 2 แห่ง สวนสาธารณะเขาโต๊ ะพญาวัง อ.เมือง จ.
สตุล และสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล / โรงภาพยนตร์ จานวน 1 แห่ง คือ
ห้างเทสโก้โลตัส อ.ควนโดน จ.สตูล / ห้างสรรพสินค้า จานวน 3 แห่ง (ในพื้นที่ อ.เมือง 2 แห่ง อ.ควนโดน 1
แห่ง)
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1.2 การปกครองและประชากร
เขตการปกครอง 7 อาเภอ 36 ตาบล 279 หมู่บ้าน 53 ชุมชน
โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด ราชการส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง 52 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ๑๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น อบจ.
1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตาบล ๖ แห่ง) และ อบต. 34 แห่ง
ประชากร
321,574 คน จานวนครัวเรือน จานวน 103,019 หลัง
การนับถือศาสนา อิสลามร้อยละ ๗๖.50 ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๒2.98 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.52
1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม
จังหวัดสตูลมีการคมนาคมทางบก ทางน้า ไม่มีการขนส่งทางรางและทางอากาศ
(๑) ทางรถยนต์
แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 11 สายทาง
13 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 119.928 กิโลเมตร
แขวงทางหลวงชนบทสตูล รับผิดชอบดูแลโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล
ทั้งหมด 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับผิดชอบดูแลโครงข่ายถนนในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 228
สายทาง ระยะทางรวม 626.214 กิโลเมตร
จานวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ระยะทางรวม 2,703 กิโลเมตร
(2) ทางทะเล
จังหวัดสตูลมีท่าเรือจานวน ๒ ท่าเรือ ดังนี้
๑. ท่าเรื อตามะลั ง เป็น ท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตามะลังอ.เมือง จ. สตูล เป็นท่าที่ส ามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน
๒. ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอาเภอละงูประมาณ ๘ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ตาบล
ปากน้าอาเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตรและใกล้ท่าเรือ
เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนนาเที่ยว
และบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเปฺะ
 ทรัพยากรน้ํา ลาน้าตามธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่คลองละงู คลองมาบัง คลองบาราเกต
คลองลาโลนน้อย แหล่งน้า จานวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้าสาธารณะ จานวน 199 แห่ง แหล่งน้า
เอกชน จานวน 776 แห่ง และแหล่งน้าอื่นๆ จานวน 71 แห่ง ฝาย จานวน 28 แห่ง
การประปา มีที่ทาการประปา 2 แห่ง คือ อาเภอเมือง และอาเภอละงู มีสถานีผลิตน้าประปา
4 แห่ง คือ อาเภอควนโดน ตาบลวังประจัน อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า
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ตารางแสดงกําลังการผลิตและปริมาณน้ําจ่าย
สถานที่ผลิตน้า

กาลังการ
ปริมาณน้า
ผลิต(ลบ.ม/ จ่าย
ช.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)

ที่อยู่
อาศัย

จานวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย)
ส่วน
ธุรกิจขนาด
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ราชการ เล็ก
ขนาด
ไหญ่

สาขาสตูล
1.ควนโดน

1,200

566,559

14,225

249

2,490

22

274

17,260

2.วังประจัน

40

247

a

3

-

-

-

17

สาขาละงู
3.ละงู
4.ทุ่งหว้า

600
50

121,811
14,836

5,288
836

109
26

1,071
8
212
6,688
132
3
18
1,015
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

รวม

 การไฟฟ้า มีสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้บริการ จานวน 5 แห่ง มีครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟูาจานวน 99,803 ครัวเรือน
ปริ มาณการใช้ไฟฟูาสู งสุ ดเกิดขึ้นในปี 2560 เท่ากับ 63.1 MW โดยในปี 2561 ปริมาณการ
จ่ายไฟจาก กฟผ. ลดลงเนื่ องจากมีโรงไฟฟูา VSPP บจก. สตูล กรีน เพาเวอร์ (9.2 MW) จ่ายไฟเข้าระบบ
(ที่มา : การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ฝุายปฏิบัติการภาคใต้ ข้อมูล ณ มีนาคม 2562)
พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสตูลมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 16.90 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่ว
ประเทศที่มีค่าเท่ากับ 17.80 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน มีระบบผลิตไฟฟูาด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 20 แห่ง ขนาด
ติดตั้ง 66.95 KW
ตารางข้อมูลแสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจาหน่ายไฟฟ้าและจานวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จาแนกตามอาเภอ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ

เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

ครัวเรือน
มีไฟฟูาใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ทั้งหมด ปักเสาพาด โซลาร์ อื่นๆ
รวม
(ครัวเรือน) สาย
โฮม
(SHS)
๓8,495
38,139
356
0
38,495
22,951
22,817
134
0
22,951
7,661
7,547
109
0
7,656
11,681
11,681
63
0
11,681
8,465
8,464
1
0
8,465
7,628
7,622
3
0
7,625
6,141
6,068
73
0
6,141
103,019 102,275
739
0
103,014

อยู่ในพื้นที่
ปกติ
(ครัวเรือน)
0
0
0
0
0
0
0
35

ยังไม่มีไฟฟูาใช้
อยู่ในเขต
ไม่เข้า
หวงห้าม หลักเกณฑ์
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0

รวม
(ครัวเรือน)
0
0
5
0
0
0
0
40

ที่มา : สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561
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 การสื่อสารและโทรคมนาคม
เน็ตประชารัฐ : จุดติดตั้งในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน
การสื่อสารไปรษณีย์ มีทาการไปรษณีย์จังหวัด ๑ แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอ ๖ แห่ง ที่
ทาการไปรษณีย์ตาบล 1 แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ๒๔ แห่ง ร้านจาหน่ายตราไปรษณียากร ๖
แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Counter Automation) โดย
ให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร (One Stop Service) และบริการรับส่งสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) ปี
2562 มีเปูาหมายที่จะเปิดให้บริการเคาเตอร์บริการไปรษณีย์ 3 แห่ง ประกอบด้วย เคาเตอร์บริการไปรษณีย์
สตูลธานี อ. เมือง จ.สตูล เคาเตอร์บริการไปรษณีย์มะนัง อ.มะนัง จ.สตูล และเคาเตอร์บริการไปรษณีย์ปากบา
รา อ.ละงู จ.สตูล
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ สถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จานวน ๓ สถานี คือ ตารวจภูธรภาค 9
สตูล อ.ส.ม.ท.สตูล และ สวท.สตูล สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต 12 แห่ง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2
ฉบับ ช่องดาวเทียมท้องถิ่น 1 แห่ง
 การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตาราง จานวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จาแนกตามการมีการใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัดสตูล ปี 2560
จังหวั
การใช้คอมพิวเตอร์ Computer
การใช้อินเทอร์เน็ต Internet
การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile
ด
using
using
using
รวม
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ใช้
ไม่ใช้
143,14
สตูล
252,706
71,989 180,717 252,706
109,559 252,706 221,245 31,461
7
ตาราง จานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี ๒๕60

จังหวัด

สตูล

ครัวเรือน
ทั้งสิ้น
77,454

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by
having information and communication technology devices
โทรศัพท์
มี
ไม่มี
3,605 73,849

โทรสาร
คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
เชื่อมต่อ
ไม่เชื่อมต่อ
219 77,235 19,166 58,288
52,813
24,641
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

1.4 สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 36,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP)
คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน
รายได้ประชากร 129,565 บาท เป็นลาดับที่ 7 ของภาคใต้ และลาดับ ที่ 28 ของประเทศ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการ
โครงสร้า งเศรษฐกิจหลัก ของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 2558
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2559
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มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 43.66 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้ าง
ร้อยละ 42.35 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 13.99 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรม
มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2560
สาขา

ปี 2556
14,260
14,260

ปี 2557
14,360
14,360

ปี 2558
13,261
13,261

ปี 2559
14,663
14,663

ปี 2560
15,481
15,481

AGRICULTURE ภาคเกษตร
AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY เกษตรกรรม การปุาไม้
และการประมง
NON-AGRICULTURE นอกภาคเกษตร
16,991
17,424 18,729
19,635 21,075
MINING AND QUARRYING การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
152
152
172
216
273
MANUFACTURING การผลิต
3,211
2,748
2,729
2,630
3,124
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY การไฟฟูา ก๊าซ ไอน้า และ
88
391
359
365
372
ระบบปรับอากาศ
WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND
68
79
83
85
95
REMEDIATION ACTIVITIES การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้า
เสียของเสียและสิ่งปฏิกูล
CONSTRUCTION การก่อสร้าง
1,077
1,306
1,109
1,235
1,251
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES
3,280
3,451
3,666
4,463
4,936
AND MOTORCYCLES การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานนต์
และจักรยานต์
TRANSPORTATION AND STORAGE การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
2,067
2,870
3,619
3,203
3,397
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES ที่พักแรม
242
248
295
329
358
และบริการด้านด้านอาหาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ข้อมูลข่าวสารและการ
189
215
234
159
163
สื่อสาร
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES กิจกรรมการเงินและการ
919
1,063
1,102
1,290
1,370
ประกันภัย
REAL ESTATE ACTIVITIES กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
1,350
870
1,035
1,108
1,019
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
9
12
7
8
10
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES กิจ
187
202
223
227
241
กรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY
1,215
918
1,088
1,203
1,158
SOCIAL SECURITY การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และ
การปรกันสังคมภาคบังคับ
EDUCATION การศึกษา
1,908
2,111
2,183
2,238
2,357
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES กิจกรรมด้าน
571
629
661
701
767
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION ศิลปะ ความบันเทิง
20
20
20
29
35
และนัทนาการ
OTHER SERVICE ACTIVITIES กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
136
139
144
145
150
GROSS PROVINCIAL PRODUCT (GPP)
31,251
31,784 31,990
34,298 36,557
GPP PER CAPITA (BAHT)
112,923
114,269 114,394 122,122 129,565
POPULATION (1,000 PERSONS)
277
278
280
281
282
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

การเกษตรกรรม
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 การเพาะปลูก
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,754,701 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ท าการเกษตรทั้ ง สิ้ น
595,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 45,924 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1
ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 375,121 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 3,288.14 ล้านบาท รองลงมาได้แก่
ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูก 119,583 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 691.49 ล้านบาท ข้าวมีเนื้อที่ปลูก
18,923 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 89.82 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็นสวนไม้ผลแบบ
ผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิ ด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,836 ไร่ , ทุเรียน เนื้อที่ปลูก 2,889
ไร่ , เงาะ เนื้อที่ปลูก 2,383 ไร่ และมังคุด เนื้อที่ปลูก 1,494 ไร่ เป็นต้น
 การประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77 ล้าน
บาท โดยสาขาที่มูลค่าสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้ านบาท รองลงมาคือ การเลี้ ยงกุ้งทะเล
1,089.77 ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1,049.40 ล้านบาท
มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ ปี 2561 จานวน 2,943 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวม 9,150.01 ไร่ ประกอบด้วย
การเลี้ยงกุ้งทะเล 447 ฟาร์ม พื้นที่ 7,846.34 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้าจืด ส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาดุก และปลากิน
พืช จานวน 1,762 ฟาร์ม พื้นที่ 886.63 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง
จานวน 734 ฟาร์ม พื้นที่ 417.04 ไร่
 ปศุสัตว์
จั ง หวั ด สตู ล มี เ กษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ จ านวน 20,415 ครั ว เรื อ น มู ล ค่ า จากการเลี้ ย งสั ต ว์
815,074,340 บาท ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริม และ
เป็นเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ แกะ) เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่กับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน สวนผลไม้ ฯ ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงแบบ
ปล่อยในสวน มีการปลูกพืชอาหารสั ตว์บ้าง แต่เป็นส่ วนน้อย ส่ว นการเลี้ยงสั ตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่
พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มีโรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค และการบริหารจัดการ
ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
จังหวัดสตูลได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียม
ของกรมปศุสั ตว์ จ านวน ๗ หน่ ว ย ส าหรับบริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะเนื้อ มีโ รงฆ่าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จานวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จานวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จานวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จานวน ๓ แห่ง
การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จานวนทั้งสิ้น 352 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,536.49 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 5,027 คน ส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น

หน้า 38

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การแปรรู ป ไม้ ย างพารา ท าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 36 โรงงาน เงินลงทุน 652.68 ล้านบาท คนงาน 1,482 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ทายางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 35 โรงงาน เงินลงทุน 885.21
ล้านบาท คนงาน 487 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์ม การทาอาหารทะเลกระปอง ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงาน เงินลงทุน 431.64 ล้านบาท คนงาน 1,731 คน
การค้าชายแดน
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย
โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน ปี 2561 สถิติ
จานวนคนผ่านเข้า-ออกที่ผ่านพิธีการเข้า-ออกชั่วคราวด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) จานวน 687,255 คน
ดุลการค้าปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 126.83 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.64 (ปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสาคัญ ได้แก่ ปลาทูแขกแช่เย็น, ปลา
เบญจพรรณ, หอมแดง/หัวเล็ก, อิฐก่อสร้าง, ปลาสีกุนทั้งตัวแช่เย็น, ต้นข้าว ข้าวเหนียว,เรือประมงเก่าใช้แล้ว,
เสื้อผ้าสตรี, ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น และชาเขียวผงปรุงสาเร็จ สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่ กระเทียม, หอมหัวใหญ่,
ปลากะพงขาวแช่เย็น,ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ามันปาล์ม , ปลาเบญจพรรณ, หอยแครงมีชีวิต, เรือประมงทา
ด้วยไฟเบอร์เก่าใช้แล้ว, เครื่องบีบเมล็ดปาล์ม, ของใช้ในครัวเรือน และแมงดาทะเลสด
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน
ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สิน
21,047
18,954
101,355
20,190
25,400
22,715
155,314
19,715
23,209
19,591
145,458
20,733
22,614
18,811
166,361
หมายเหตุ รายได้และหนีส้ ินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่
ที่มา : สํานักงานสถิตจิ ังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
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ด้านการเงิน
จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ จานวน ๑๒ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จาแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
จานวน
สานักงาน
(สาขา)
16

เงินฝาก
รวมเงิน
ฝาก

จ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม

9,250

378

สินเชื่อ
ออม
ทรัพย์
6,628

ประจํา
2,244

รวมเงินให้
สินเชื่อ
7,085

เงินเบิกเกิน
บัญชี

เงินให้
กู้

ตั๋ว
เงิน

อื่นๆ

1,666

4,756

657

7

ที่มา : www.bot.or.th (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)
การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยว ก็
ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ยวของสตูลยังคง
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยังเกาะตะรุ
เตา และบางส่วนใช้จังหวัดสตูลเป็นทางผ่านไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว รวม
ทั้งสิ้น 1,531,300 คน สามารถทารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 9,101.47 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลาง
ประจาจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง เกาะหลีเปฺะ น้าตกวังสายทอง
น้าตกธาราสวรรค์ ถ้าเจ็ดคต ถ้าภูผาเพชร ถ้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพันยอด เป็นต้น
เมื่ อวั นที่ 17 เมษายน 2561 ที่ ผ่ านมา องค์การการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์และวั ฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณี แห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลก
จาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัด
สตูล และนี่คือการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทาต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561
ตารางแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
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รายละเอียด
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
รวม
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %

ปี 2557
1,086,358
137,876
1,224,234
+11.96

ปี 2558
1,177,657
151,156
1,328,813
+ 8.54

ปี 2559
1,235,494
159,296
1,394,790
+4.97

ปี 2560
1,252,158
160,087
1,412,245
+3.17

ปี 2561
1,355,145
176,155
1,531,300
+8.43

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ตารางแสดงจานวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
รายละเอียด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ชาวไทย
5,689.67
6,327.10
6,838.68
ชาวต่างชาติ
598.28
673.44
721.32
รวม
6,287.95
7,000.54
7,560.00
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %
+6.49
+ 11.33
+7.99

ปี 2560
7237.3
793.28
8,030.58
+5.78

ปี 2561
8,196.61
904.86
9,101.47
+13.34

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์บริการข่าวสารและท่องเที่ยว 3 แห่ง จานวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest
House ที่ได้รับรองรับมาตรฐาน จานวน 79 แหล่ง จานวนมัคคุเทศก์ 754 คน จานวนบริษัทนาเที่ยว 160 บริษัท
จานวนห้องพัก 41,664 ห้อง
1.5 สังคมและวัฒนธรรม
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ปี 2561 พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 151,279
คน โดยจาแนกเป็ นผู้มีงานทา 148,003 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของผู้ อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้
ว่างงาน จานวน 2,310 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 อัตราการมีงานทาในภาคเกษตร จังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ
3.94 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ปี 2560 มีตาแหน่งงานว่าง 3,029 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 1,329 คน
ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงานในปีนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 2,843 คน
ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (ม.ค. – ธ.ค. 2561)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานรอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
อัตราการว่างงาน

รวม

ชาย

หญิง

283,905
215,573
151,279
148,003
2,310
966
64,294
23,380
13,407
27,507
68,332
1.53

143,015
108,111
87,372
85,753
1,376
243
20,739
263
6,627
13,849
34,904
0.91

140,890
107,462
63,907
62,250
934
723
43,555
23,117
6,780
13,658
33,428
0.62
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายคงเหลือ ทั้งสิ้น 2,246 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ
และได้รับอนุญาตทางาน จานวน 1,138 คน (ร้อยละ 50.67) รองลงมาคือ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน
ตาม MOU จานวน 901 คน (ร้อยละ 40.12) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ ธันวาคม 2561 คงเหลือ
1,377 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมติครม. (พม่า ลาว กัมพูชา) จานวน 1,374 คน และแรงงานต่าง
ด้าวประเภทชนกลุ่มน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 และ 0.22 ตามลาดับ
ข้อมูลผู้ประกันสังคม จังหวัดสตูล ปี 2561
จํานวนสถาน
ประกอบการ (แห่ง)
930

จํานวนผู้ประกันตน (ในระบบ) จํานวนแรงงานนอกระบบโดย
รวมผู้ประกันตน
สมัครใจตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๙
ทั้งหมด (คน)
(คน)
(คน)
(คน)
13,662

๒,983

18,866

35,511

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ในภาพรวมของจังหวัดสตูล พบว่ากาลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่าง ๆ ยังคงมีการผลิตออกมา
อย่างต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลาน
เรียนต่อในสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลานแรงงานในระดับล่างหรือไร้
ฝีมือ และแรงงานที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะที่แรงงานบางส่วนยังคงมีการเคลื่อนย้ายไป
ทางานในจังหวัดใหญ่ ทั้งนี้ แนวโน้มของตลาดแรงงานในจังหวัดสตูล ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาค
บริการ มีความต้องการและความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นที่ได้เป็นจานวนมาก
การศึกษา มีหน่วยงานทางการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา 582 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา 64,970 คน ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 จังหวัดสตูล
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.79 ระดับจังหวัดสตูลมีค่าเฉลี่ย 37.27 และค่าเฉลี่ย O-NET
ม.3 จังหวัดสตูลต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.33 ระดับจังหวัดสตูลมีค่าเฉลี่ย 29.53
การสาธารณสุ ข โรงพยาบาลของรั ฐ รวม 7 แห่ ง เป็ นโรงพยาบาลทั่ วไปขนาด 186 เตี ยง 1 แห่ ง
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 55 แห่ง ศูนย์
สุขภาพชุมชน 4 แห่ง มีแพทย์ 73 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,365 คน) ทันตแพทย์ 36 คน อัตรา: ประชากร
(1:8,851 คน) เภสัชกร 58 คน อัตรา : ประชากร (1:5,494 คน) และมีพยาบาล 775 คน อัตรา : ประชากร (1:411
คน) โดยมีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกแพทย์ 33 แห่ง คลินิกทันตกรรม 14 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์
27 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และร้านขายยา 63 แห่ง (ขายยาแผนโบราณ 9 แห่ง)
ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุและวาตภัย
และอัคคีภัยตามลาดับ
ตารางแสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี 2558 – 2561
ปี 2558

ปี 2559
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ประเภทภัย

จานวน
ครั้ง
๑

ความเสียหาย

ความเสียหาย

๗ อาเภอ

จานวน
ครั้ง
-

พายุหมุนเขตร้อน/
วาตภัย

๔

๓ อาเภอ

๒๑

ภัยแล้ง

๑

๒ อาเภอ

๑

อัคคีภัย

๑

๖๘ ครัวเรือน

๕

๙๗๗

เสียชีวิต ๖๘/
บาดเจ็บ๒๓๕

๘๙๑

อุทกภัย/โคลนถล่ม

การคมนาคม/ขนส่ง

จานวน
ครั้ง
6

ความเสียหาย

๕ อาเภอ ๒๖
ตาบล

18

4อาเภอ 14
ตาบล

๗ อาเภอ
๓๓ ตาบล
๑ อาเภอ
๔ ตาบล

-

-

7

4 อาเภอ 7
ตาบล 8
ครัวเรือน

1,087

เสียชีวิต 80 /
บาดเจ็บ 445

-

เสียชีวิต ๗๑/
บาดเจ็บ ๔๖๐

7 อาเภอ

จานวน
ครั้ง
11

ความเสียหาย

61

7 อาเภอ 30
ตาบล 1,254
ครัวเรือน รีสอร์ท
1 รร.1 ร้านค้า 1
ศาลาเอกประสงค์
1 อาคารประปา
1 ยางพารา 75
ต้น

-

6 อาเภอ 28
ตาบล 4,746
ครัวเรือน

16

6 อาเภอ 3
ตาบล 93
ครัวเรือน
เสียชีวิต 61 /
บาดเจ็บ 303

ที่มา : สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน
ปี 2561 ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล 8.21
ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน สารวจทั้งหมด
32,922 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 32,922 คน
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน สารวจทั้งหมด
2,167 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 2,167 คน
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน สารวจ
ทั้งหมด 3,212 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 3,212 คน
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้งหมด 21 ชุดดิน
ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(1.) ดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 197,621 ไร่ หรือร้อยละ 11.26 ของเนื้อ
ที่ทั้งหมด แต่ในชุดดินที่มีพื้นที่ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 อาจพบปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวจัดได้กรณีที่ทิ้งให้
ดินแห้ง

หน้า 43

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

(2.) ดิน ที่เหมาะสมสาหรั บปลู กหญ้าเลี้ยงสั ตว์ พืชไร่ ไม้ผ ลและไม้ยืนต้น แต่อาจติดปัญหาเรื่อง
ข้อจากัดบางอย่าง มีเนื้อที่ประมาณ 381,384 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด และที่เหมาะสมแต่ติด
ปัญหาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3.) ดิน ที่เหมาะสมสาหรั บพืชบางชนิด เช่น ปลู กหญ้าเลี้ ยงสัตว์ มะม่วงหิมพานต์ ไม่ค่อยเหมาะ
สาหรับไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่อที่ประมาณ 17,523 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4.) ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับทาการเพาะปลูกพืช ควรสงวนไว้เป็นพืชที่ปุาอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นปุา
ชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื้อที่ทั้งหมด และดินในพื้นที่มีความลาดชันสูง
เกินกว่าร้อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่ทั้งหมด
จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปุาไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้า ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลาดับ โดยปี 2559 พื้นที่ในการ
สร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.60 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้อง
มีมาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.21 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่ม
มูลค่ามากขึน้
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของ น้าทะเล กรณีไม่
นั บ ส่ ว นที่ เ ป็ น น้ าทะเล มี เ นื้ อ ที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่ ) หรื อ เท่ า กั บ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิ โ ลเมตร มี ส ภาพปุ า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ปุ า บกและปุ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ปุ า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จานวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด ปี ๒๕๕๙ พื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๓๙.๓๑ (๗๔๑,๘๘๕.๒๓ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ (๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ไร่)
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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ปุาบก (ปุาสงวนแห่งชาติ ๑๓ ปุา ปุาไม้ถาวร ๑ ปุา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ๑ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ปุา ๑
แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด และปุาชายเลน (ปุาสงวน
แห่งชาติ ปุาชายเลน ๕ ปุา ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนซ้อนกับปุาสงวนแห่งชาติ) ปุ าชายเลน
๕ ปุา เนื้อที่รวมประมาณ จานวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล
ปี

พื้นที่จังหวัด
พื้นที่ป่าไม้
(ไร่)
ไร่
ตารางกิโลเมตร ร้อยละ
๒๕๕๖
๑,๘๖๙,๗๕๒.๑๕
๗๔๔,๕๑๙.๖๒
๑,๑๙๑.๒๓
๓๙.๘๒
๒๕๕๗
๑,๘๖๙,๗๕๒.๑๕
๗๓๓,๔๘๔.๐๙
๑,๑๗๓.๕๗
๓๙.๒๓
๒๕๕๘
๑,๘๖๙,๗๕๒.๑๕
๗๓๘,๗๗๓.๔๙
๑,๑๘๒.๐๔
๓๙.๕๑
๒๕๕๙
๑,๘๖๙,๗๕๒.๑๕
๗๔๑,๘๘๙.๒๓
๑๑๘๗.๐๒
39.68
๒๕๖๐
๑,๘๖๙,๗๕๒.๑๕
๗๔๕๕๘๕.๗๗
๑๑๙๒.๙๓
39.88
ที่มา: ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช

ทรัพยากรน้ํา
1. ลาน้าตามธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่คลองละงู คลองมาบัง คลองบาราเกต คลองลาโลนน้อย
2. แหล่งน้า จานวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้าสาธารณะ จานวน 199 แห่ง แหล่งน้า
เอกชน จานวน 776 แห่ง และแหล่งน้าอื่นๆ จานวน 71 แห่ง
3. ฝาย จานวน 28 แห่ง
ตารางแสดงลุ่มน้ําสาขาและแหล่งน้ําสําคัญ
รหัส/ชื่อลุ่มน้้าสาขา

ครอบคลุมอ้าเภอ

แหล่งน้้าทีส่ ้าคัญ

๒๕๑๑/ลุม่ น้าสาขาคลองละงู - อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ทุ่งหว้า และอ.ละงู เป็นบางส่วน
๒๕๑๒/ลุม่ น้าสาขาคลองมาบัง - อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางส่วน
๒๕๑๓/ลุม่ น้าสาขาภาคใต้ฝั่ง - อ.ท่าแพ
ตะวันตกตอนล่าง - อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่
(ส่วนจังหวัดสตูล) - อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.ทุ่งหว้า เป็น
บางส่วน และ อ.มะนัง เป็นบางส่วน

พื้นที่รับน้้า
(ตร.กม.)
๙๑๘

คลองละงู และ
คลองลาโลน
คลองดุสน หรือ
๕๐๖
คลองมาบัง
คลองท่าแพ
๗๔๐
คลองน้าเค็ม
คลองท่าจีน
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญ้าระ
รวมกลุ่มลุม่ น้้าสาขาจังหวัดสตูล
๒,๑๖๔
ที่มา: สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๘ กรมทรัพยากรน้า , เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ตาราง คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินจังหวัดสตูล ปี 2561
เกณฑ์คุณภาพน้้า
ดี

ร้อยละคุณภาพน้้า
คลองมําบัง
จุดเก็บตัวอย่าง
-สะพานบ้านบูเก็ตยามู (MB01)
-สะพานบ้านปันจอร์ (MB02)

คลองละงู
จุดเก็บตัวอย่าง
-สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01)
-สะพานละงู บ้านลาหงา (LG02)
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พอใช้

จุดเก็บตัวอย่าง
จุดเก็บตัวอย่าง
-สะพานใกล้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดารุ ล ญั ณ นะห์ -ท่าเทียบเรือปากบารา (LG03)
(MB03)
-สะพานคลองมาบัง บ้านไทรงาม (MB04)
-ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตามะลังใต้ (MB05)
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ สงขลา, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

น้้าบาดาล
จํานวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖๑
ข้อมูล
๒๕๕๘
407

จ้านวนบ่อบาดาล (บ่อ)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
478
530
570

2562
593

๑.บ่อบาดาลที่ขออนุญาตเจาะ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
๒.บ่อบาดาลที่สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ๑๒ ดาเนินการเจาะ 123
142
166
178
183
รวม
530
620
696
748
776
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 25๖2

น้้าเพื่อการเกษตร
แหล่ ง น้ าชลประทานที่ มี อ ยู่ ใ นจั ง หวัด ประกอบด้ ว ย แหล่ ง น้ าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จานวน 144 แห่ง สามารถกักเก็บ
น้ าได้ ป ระมาณ 3,100,000 ลู ก บาศก์ เ มตร และมี พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานทั้ ง สิ้ น
125,480 ไร่ สาหรับโครงการชลประทานขนาดกลาง3 โครงการ ดังนี้
โครงการฝายดุสน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน พื้นที่ 32,600 ไร่
โครงการประตูระบายน้าบาโรย ตาบลปากน้า อาเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร่
โครงการฝายคลองท่าแพร ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน พื้นที่ 13,200 ไร่
จังหวัดสตูล มีปั ญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโ ภค และในการสนับสนุน การ
ท่องเที่ยว สาหรับการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการทานา การพัฒนาเมือง
และชุมชนขาดควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าต่าง ๆ การถมที่ดินใน
พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้มีพื้นที่กักเก็บน้าและทางระบายน้าลดลง แม้จะมีการก่อสร้างท่อลอด
แล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้าและชะลอน้าหลาก
ในลุ่มน้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
ขยะมูลฝอย
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ 302.67 ตัน รวม 110,476.04 ตัน/ปี (คานวณ
ภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561 และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับ
เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตาบล 0.91
กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน 7 แห่ง 24,762.41 ตัน/ปี และองค์การ
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บริหารส่วนตาบล 34 แห่ง 85,713.63 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 22.41 และ 77.59 ตามลาดับขยะมูลฝอยในพื้นที่
จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ตาราง ข้อมูลการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี 2559-2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทม.สตูล
ทต.ฉลุง
ทต.เจ๊ะบิลัง
ทต.คลองขุด
อบต.เกตรี
อบต.เกาะสาหร่าย
อบต.ควนขัน
อบต.ควนโพธิ์
อบต.เจ๊ะบิลัง
อบต.ฉลุง
อบต.ตันหยงโป
อบต.ตามะลัง
อบต.บ้านควน
อบต.ปูยู
ทต.กาแพง
อบต.กาแพง
อบต.น้าผุด
อบต.ปากน้า
อบต.ละงู
อบต.แหลมสน
อบต.เขาขาว
ทต.ทุ่งหว้า
อบต.ทุ่งหว้า
อบต.ขอนคลาน
อบต.ทุ่งบุหลัง
อบต.นาทอน
อบต.ปุาแก่บ่อหิน
อบต.ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย
อบต.อุใดเจริญ
ทต.ควนโดน
อบต.ควนโดน
อบต.ย่านซื่อ
อบต.วังประจัน
อบต.ควนสตอ
อบต.ท่าเรือ
อบต.ท่าแพ
อบต.แป-ระ
อบต.สาคร
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
รวม (ตัน/ปี)
รวม (ตัน/วัน)
รวมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล (ตัน/ปี)
รวมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(ตัน/ปี)

ปี 2559
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
10,015.65
887.19
1,489.20
7,150.02
2,160.30
1,757.41
2,449.94
1,946.07
2,054.02
3,621.76
1,008.74
1,642.15
3,594.53
1,026.68
1,870.06
4,516.58
3,076.04
3,583.90
7,462.41
1,226.96
2,164.95
1,225.98
1,302.69
898.80
773.25
2,392.81
1,473.09
4,796.91
3,808.76
2,835.56
1,982.50
2,003.53
1,210.02
988.81
2,676.13
1,633.51
3,351.06
1,990.57
2,613.69
2,536.63
3,400.22
108,599.08
297.53
24,620.61

ปี 2560
ปริมาณขยะมูลฝอย ที่
เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
10,004.65
867.00
1,492.85
7,216.05
2,171.75
1,755.65
2,441.85
1,967.35
2,069.55
3,664.60
1,018.35
1,635.20
3,617.15
1,025.65
1,861.50
4,547.90
3,080.60
3,602.55
7,519.00
1,237.35
2,175.40
1,215.45
1,314.00
905.20
773.80
2,412.65
1,478.25
4,828.95
3,854.40
2,839.70
1,996.55
2,011.15
1,219.10
996.45
2,704.65
1642.50
3,390.85
2,007.50
2,617.05
2,555.00
3,423.70
109,167.85
299.09
24,663.05

ปี 2561
ปริมาณขยะมูลฝอย ที่
เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
9,974.94
876.39
1,499.25
7,231.18
2,185.55
1,759.73
2,463.56
1,981.27
2,074.61
3,716.09
1,025.35
1,631.52
3,662.95
1,028.34
1,856.66
4,582.34
3,112.91
3,624.75
7,605.57
1,249.55
2,190.20
1,209.60
1,319.30
919.39
773.91
2,431.34
1,486.70
4,841.09
3,883.83
2,852.17
2,013.77
2,031.76
1,222.64
1,004.09
2,738.58
1,668.06
3,426.13
2,014.49
2,634.61
2,563.20
3,486.58
109,853.95
300.97
24,661.79

ปี 2562
ปริมาณขยะมูลฝอย ที่
เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
9,863.71
869.32
1,497.76
7,439.67
2,215.11
1,751.09
2,482.82
1,982.94
2,088.23
3,754.29
1,025.35
1,626.21
3,679.23
1,035.98
1,858.52
4,614.56
3,137.49
3,650.33
7,661.04
1,261.17
2,180.23
1,215.56
1,329.93
927.36
773.25
2,444.96
1,487.70
4,862.68
3,904.76
2,881.73
2,017.87
2,058.00
1,230.28
1,028.34
2,765.48
1,679.02
3,425.46
2,046.71
2,638.60
2,561.87
3,521.45
110,476.04
302.67
24,762.41

83,978.48

84,504.80

85,192.16

85,713.63

หมายเหตุ เป็นการคํานวณภายใต้ฐานประชากร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ตามลําดับ
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 2562
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จังหวัดสตูลที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 13 แห่ง ดังนี้
ตาราง ข้อมูลสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ทม.สตูล
ทต.ฉลุง**
ทต.คลองขุด*
อบต.ควนโพธิ์**
อบต.ตามะลัง
อบต.ปูยู
อบต.ท่าแพ
อบต.ท่าเรือ

ม.5 บ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง
ม.6 ต.ฉลุง อ.เมือง
ม.2 ต.คลองขุด อ.เมือง
ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง
ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมือง
ม.2 ต.ตามะลัง อ.เมือง
ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ
ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

รายละเอียด site
ขนาดพื้นที่ ปีที่เริ่ม
(ไร่)
ดาเนินการ พ.ศ.)
65
2545
8
2536
25
2539
4
2546
2554
0.18
2
2553
4
2552

9
10
11

ทต.กาแพง
อบต.ปากน้า**
อบต.
ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย
ทต.ทุ่งหว้า

ม.8 ถ.ละงู-ฉลุง ต.กาแพง อ.ละงู
ม.6 ต.ปากน้า อ.ละงู
ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

77
10
2

ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า

8
2

12
13

อปท. เจ้าของพื้นที่

ที่ตั้งสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย

ร้อยละการใช้
พื้นที่(%)

ปริมาณขยะมูล
ฝอยสะสม (ตัน)

100
70
30
100
10
50

1,980.00
0
840.00
3.00
2,124.00
372.00

2541
2543
2546

40
75

5,873.00
5,070.00

2548
2530

63
90

3,270.00
2,723.00
22,255

ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 2562
* ยกระดับเป็นการกําจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน
** ปิดการใช้งาน

การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม จานวน 2 ศูนย์ ได้แก่
-ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
-ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตาบลกาแพง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปุาชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอาเภอที่ติดชายฝั่งทะเล
ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอท่าแพและอาเภอเมืองสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 277,436.55ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 14.70 ของพื้นที่จังหวัด (ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาชายเลน 5 ปุา ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่ง
บางส่วนซ้อนกับปุาสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่รวมประมาณ จานวน 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.10
ของพื้นที่จังหวัด) และสถานการณ์ปุาชายเลนจังหวัดสตูลมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตาราง ข้อมูลพื้นที่ปุาชายเลนจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตามมติ
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๑๔
(ไร่)
(ไร่)
ปี ๒๕๔๒
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๗
๒๗๗,๔๓๖.๕๕
๒๑๕,๖๐๓
๒๒๓,๖๓๙
๒๒๕,๘๙๐
ที่มา: สานักอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
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การกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม 161.40 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ คงสภาพ
ปกติ สามารถพบได้ในเขตอาเภอ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอท่าแพ และอาเภอเมือง
พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี 2559 พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 10.99 กิโลเมตร และ
ลดลงเหลือ 0.31 กิโลเมตร ในปี 2560 เนื่องจากได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ
สร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด เป็นต้น
ตาราง ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล
พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล(กิโลเมตร) ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
๑๖๐.๗๐ ๓๔.๔
๑๐.๙๙
๐.๓๑
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

คุณภาพอากาศ
จังหวัดสตูลไม่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่น คุณภาพอากาศจึง
ยังไม่เป็นปัญหา แต่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ปุาในประเทศอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิดหมอกควันและ
ฝุุ น ละอองหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า สถานการณ์ ห มอกควั น ข้ า มแดน ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน-ตุ ล าคม
ของทุกปี และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมาจอดประจา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝูาระวังสถานการณ์ดังกล่าว
ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี 2557-2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
สารมลพิษ

ค่าเฉลี่ยความ
เข้มข้นใน
เวลา
ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
๒๔ ชม.
ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
๒๔ ชม.
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
๑ ชม.
๘ ชม.
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒)
๑ ชม.
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO๒)
๑ ชม.
ก๊าซโอโซน (O๓)
๑ ชม.
๘ ชม.

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ปี ๒๕๕๘
๔๓
๐
๐
๑
๑๑
๑๒
๑๒

ปี ๒๕๕๙
๔๑
๕
๑๕
-

ปี ๒๕๖๐
10.43
๒๐.๓
๐.๕๕๕
๑
๓.4๓
๐.๘๓
๑5.71

ค่ามาตรฐาน
ปี ๒๕๖1
12.16
๒๐.๓
๐.๕1
๑
๓.5
18

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

50 มคก./ลบ.ม.
๑๒๐ มคก./ลบ.ม.
๓๐ ppm
๙ ppm
๓๐๐ ppb
๑๗๐ ppb
๑๐๐ ppb
๗๐ ppb

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เดือนมกราคม 2562
ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ทรัพยากรธรณี
จังหวัดสตูลมีการค้นพบหลั กฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุค
พาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียน(Cambrain Period) นั่น
คือ “กลุ่มหิน ตะรุเตา ( Tarutao Group)” เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดาบรรพ์โบราณ (Fossit)
ต่างๆ อาทิ เช่น ซากดึกดาบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง
(Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากใครนอยด์หรือพลับพลึง
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ทะเล และซาก ปะการังโบราณ เหล่ านี้ นับเป็นหลั กฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ ว่าจังหวัดสตูลนี้มี
วิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า 500 ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดาบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟัน
กรามล่างของช้าง โบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง
บริเวณถ้ําเลสเตโก ตอน (หรือถ้าวังกล้วย) บ่งบอกอายุประมาณ 0.8 - 0.09 ล้านปีก่อนเป็นต้น การค้นพบ
หลักฐานสาคัญเหล่านี้ ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา
ด้านซากดึกดาบรรพ์ : และด้านแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง และจังหวั ดสตูลได้ประกาศ
การจัดตั้งอุทยานธรณี ระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แล้ว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun
Geopark) ซึ่งมีพื้นที่ ครอบคลุมทั้งหมด 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอมะนัง อาเภอละงู อาเภอเมือง
(เฉพาะเขตอุทยาน ตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรณี ซากดึกดาบรรพ์ แหล่ง
ธรรมชาติ แหล่ง โบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย
2. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานนําร่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
2..1 เทศบาลเมืองสตูล
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองสตูลมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 6.8 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตาาบลคลองขุด ทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลตาาบลคลองขุด ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเทศบาลตาาบลคลองขุด ทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาาบลควนขัน
เขตการปกครอง .ประกอบด้วย 20 ชุมชน
ประชากร
ประชากร 23,452 คน
การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และขงจื้อ มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลเมืองสตูล วัด จานวน 2 แห่ง มัสยิด จานวน 5 แห่ง บารา
เซาะ จานวน - แห่ง โบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจานวน 4 แห่ง
อาชีพหลัก
ในเขตเทศบาลเมืองสตูลสภาวะทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการประกอบธุรกิจหลักคือการ
พาณิชย์การบริการและการท่องเที่ยวส่วนการเกษตรและอุตสาหกรรมมีเป็นจานวนน้อย สถิติผู้ประกอบการค้า
ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านอาหาร ร้านขายยา คลินิกแพทย์ โรงแรม / กลุ่มอาชีพ
ชุมชน 1. ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด สันตยาราม 2. เลี้ยงปูนิ่ม บ้านหัวทาง 3. ผ้ามัดย้อม บ้านหัวทาง 4.
อาหารพื้นบาน,ขนมพื้นบ้าน บ้านหัวทาง 5. ประมง บ้านหัวทาง 6. ขนมพื้นเมือง เทศบาล 4 7. น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น ปานชูราลึก 8. จักสานตะกร้าพลาสติก ปานชูราลึก 9. อาหารและขนมพื้นเมือง ปานชูราลึก 10.
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากผู้สูงอายุ ท่านายเนาว์ 11. อาชีพขนมปั้นขลิบ ทุ่งเฉลิมสุข
อุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรม 18 แห่ง
การคมนาคม
ถนนแอสฟัลท์ จานวน 100 สาย ถนนคอนกรีต จานวน 54 สาย ถนนลาดยาง จานวน 19 สาย
ทรัพยากรน้า
มีคลองสาคัญคือคลองมาบัง
น้าเสีย แหล่งที่มา/ปริมาณของเทศบาลเมืองสตูลมีที่มาจาก 5 แหล่งคือ 1. น้าเสียจาก
บ้านเรือนเป็นแหล่งกาเนิดน้าเสียแหล่งใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่
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การประปา

การไฟฟูา

การศึกษา

การสาธารณสุข

อาศัย ริมคลองทั้ง 3 แห่ง 2. น้าเสียจากตลาดสดและย่ านพาณิชยกรรมพบว่าอยู่ใน
บริเวณที่แห่งเดียวกันและเป็นแหล่งกาเนิดน้าเสีย ที่สาคัญรองลงมาจากน้าเสียบ้านเรือน
3. น้าเสียจากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ซึ่งในเขตเทศบาลมี35 แห่งโดยระบายน้าเสียลงสู่ท่อ
ระบายน้า 4. น้าเสียจากโรงพยาบาลสตูลซึ่งมีระบบบาบัดน้าเสียเป็นแบบคลองวนเวี ยน
(Oridationdicth) บาบัด น้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ามีปริมาณน้าเสียที่ผ่านการ
บาบัดแล้ว เฉลี่ยวันละ 350 ลบ.ม/วัน 5. น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงาน
ราชการซึ่งมีปริมาณน้อยโดยระบายลงสู่ท่อระบายน้าเช่นกัน 6. สานักงานเทศบาลเมือง
สตูล ดาเนินการบาบัดน้าเสียระบบถังเก็บโดยใช้แบคทีเรีย 7. โรงแรมใช้ระบบบาบัดน้า
เสียโดยวิธีบ่อดักไขมันน้าเสียจากแหล่งกาเนิดทั้ง 7 แห่งระบายลงสู่คลองทั้ง 3 สายคือ
คลองมาบังคลองเส็นเต็นและคลองตา – ยาย ปัจจุบันไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย
จานวนและประเภทผู้ใช้บริการประปาในเขตเมืองสตูล
1. ที่ทาการประปา มีจานวน 1 แห่ง
2. ผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองสตูลมีจานวนทั้งสิ้น 6,775 ครัวเรือน (เฉพาะให้เขต
เทศบาล)
3. ผลิตน้าประปาได้28,800 ลบ.ม./วัน(ผลิตทั้งหมด)
4. จาหน่ายให้ผู้ใช้บริการ 28,800 ลบ.ม./วัน(จาหน่ายทั้งหมด)
5. แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา มีจานวน 1 แห่ง
ระบบไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ผู้ใช้บริการไฟฟูาในเขตเทศบาลเมือง
สตูล จานวนทั้งสิ้น 8,880 รายปริมาณการใช้กระแสไฟฟูา 75,222 กิโลวัตต์ ชั่วโมง/
วัน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟูาร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมดครอบคลุมถนน 33 สาย
การค้าการลงทุน มี แ หล่ ง การค้ า การการลงทุ น อาทิ ตลาดเทศบาลเมื อ ง ร้ า นค้ า
ธนาคาร สถานที่ราชการ
มีสถาบัน การศึกษาอาชีว ศึกษา 1 แห่ ง มัธยมศึกษา 1 แห่ ง และโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ และสังกัดเทศบาลเมืองสตูล มีแหล่งเรียนรู้ TK Park และมี
โรงเรียนน้าร่องด้านนวัตกรรมการศึกษาระดับประเทศ
1. โรงพยาบาลจังหวัดสตูลขนาด 366 เตียงจานวน 1 แห่ง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขจานวน 2 แห่งผู้รับบริการเฉลี่ย 12,550 คน/ปี
คลินิก
1. คลีนิคแพทย์ จานวน 6 แห่ง
2. คลีนิคทันตแพทย์ จานวน 3 แห่ง
ร้านขายยา
1. ร้านขายยาแผนปัจจุบันจานวน 7 ร้าน
2. ร้านขายยาแผนโบราณ จานวน 1 ร้าน
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การท่องเที่ยว

เขาโต๊ะพญาวัง (สวนสาธารณะ) คฤหาสก์กูเด็น (เป็นแหล่งท่องเทียวทางวัฒธรรม) Steet
Art เมืองเก่าสตูล ตลาดนัดวันเสาร์(เขตเมืองเก่าสตูล) มัสยิดมาบัง ประเพณีถือศีลกิน
เจ ชุมชนท่องเที่ยวโคกพะยอม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง

2.2 เทศบาลตําบลคลองขุด
ตาบลคลองขุดมีพื้นที่ทั้งหมด 142.894 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้
 ทิศเหนือ
ติดตาบลเกตรี ตาบลบ้านควน อาเภอเมืองสตูล
 ทิศใต้
ติดตาบลปูยู ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล
 ทิศตะวันออก ติดประเทศมาเลเซีย
 ทิศตะวันตก ติดตาบลควนขัน ตาบลบ้านควน ตาบลพิมาน (เทศบาลเมืองสตูล)
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา บริเวณศูนย์กลางของตาบลเป็นศูนย์รวมส่วน
ราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านทิศเหนือมีพื้นที่บางส่วนของกองทัพอากาศที่ใช้เป็นสนามบิน
ตามแผนความมั่นคง มีคลองตาลี่ไกลกั้นแบ่งเขตปกครองระหว่างตาบลคลองขุ ด กับตาบลบ้านควนและตาบล
เกตรี ด้านทิศใต้เป็นแนวเขตการปกครองที่กั้นด้วยเขตของเทศบาลเมืองสตูล โดยยึดการแบ่งตามแนวเขตคลอง
ตายาย เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง จึงทาให้การติดต่อคมนาคมกับพื้นที่บางส่วนต้องใช้เส้นทางผ่านพื้นที่
เทศบาลเมืองสตูล พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ข องปุาชายเลน กรมปุาไม้ และไม่มีเอกสารสิทธิ มีลาคลองกั้นแบ่ง เขต
การปกครองระหว่าง ตาบลคลองขุดกับ ตาบลตามะลัง ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงเชิงเขา และปุาชายเลน
เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีแนวเขากั้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านทิศตะวันตกเป็นย่านชุมชนหนาแน่น และย่านธุรกิจของตาบล มีคลองมาบังกั้น
แบ่งเขตการปกครองระหว่าง ตาบลคลองขุดกับตาบลควนขัน
เขตการปกครอง เทศบาลตาบลคลองขุด มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านเขาจีน
- หมู่ที่ 2 บ้านท่าจีน
- หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก
- หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด
- หมู่ที่ 5 บ้านนาแค
- หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเมือง
- หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ
ประชากร ในพื้นที่มีทั้งหมด 19,384 คน แบ่งเป็น ชาย 9,899 คน หญิง 9,485 คน มีจานวน
ครัวเรือน 8,543 หลัง
ที่มา : สานักบริหารการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลคลองขุด ณ พฤษภาคม 2562
การนับถือศาสนา ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 70 ศาสนาอิสลาม ประมาณ
ร้อยละ 30 เป็นสังคมที่อยู่อาศัยกันแบบพี่น้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
อาชีพหลัก ประชากรมีกาชีพเกษตรกรรม การค้าขายและการบริการ
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การคมนาคมขนส่ง เทศบาลตาบลคลองขุด มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ และจังหวัดที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาลมีรถโดยสารประจาทาง เช่น รถโดยสาร เส้นทางสตูล – มะนัง,
สตูล – ละงู , สตูล – ท่าเทียบเรือตามะลัง , สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา ยังมีรถโดยสารปรับอากาศเดินทาง
ไปยัง กรุงเทพมหานคร , ภูเก็ต , กระบี่ , ตรัง และ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 406 เป็นถนนสายหลัก ตลอดจนมอเตอร์ไซด์รับจ้างจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ
ระบบน้ าประปา การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด เป็ นของการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน ข ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1
, 2 , 5 และ 6 มีการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 และ 7 ระบบประปาภูเขาและ
ระบบประปาของสานักชลประทาน หมู่ที่ 5
ระบบไฟฟูา การบริการด้านไฟฟูาและแสงสว่างในเขตเทศบาลตาบลคลองขุดเป็นของการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลคลองขุด ทั้งระบบ
ไฟฟูาภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีกาลังผลิ ตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่ว
ทั้งพื้นที่
นอกจากนี้ เทศบาลตาบลคลองขุดยังได้ติดตั้งระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตที่ไม่ได้
อนุญาตให้มีการขยายเขตไฟฟูาอันตราการมีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น 100 % ยังคงมีความต้องการเพียง
ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะเท่านั้น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ วัดถ้าเขาจีนธีรประดิษฐ์ (วัดถ้าเขาจีน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบล
คลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เศรษฐกิจ เนื่องจากเทศบาลตาบลคลองขุด มีการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
เมืองอย่างรวดเร็ว และยังเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการและจาหน่าย
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานีบริการน้ามัน ธนาคาร และโรงแรมเกสท์เฮาส์
การศึกษา ปัจจุบันเทศบาลตาบลคลองขุด มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด จานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล และมีสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านเขาจีน หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 4
3. โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 5
4. โรงเรียนบ้านหน้าเมือง หมู่ที่ 6
5. โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา หมู่ที่ 6
6. โรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ที่ 6
7. โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ หมู่ที่ 7
8. ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ อัลอักศอบูเก็ตจีนา หมู่ที่ 1
9. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสตูล หมู่ที่ 6
10. ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ ดารุลมุตตากีน หมู่ที่ 5
11. ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ บูเก็ตบูหงา หมู่ที่ 7
12. สนง.กศน.จังหวัดสตูล หมู่ที่ 6
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การสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด มี 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองขุด (ท่าจีน) หมู่ที่ 2
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองขุด สาขา หมู่ที่ 4
2.3 เทศบาลตําบลฉลุง
ที่ตั้ง .....เทศบาลตาบลฉลุงเดิมเป็นสุขาภิบาลฉลุง ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาเภอ
เมืองสตูล จากนั้นได้ยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลางตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนด ซึ่งมีความเจริญรองลงมาจากเทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาบลคลองขุดและเทศบาลตาบลกาแพง
เทศบาลตาบลฉลุง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๒ มีหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จานวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 2 บ้านจีน หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะยูด๊ะ และหมู่ที่ 13 บ้านริมห้วย ของ
ตาบลฉลุง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยรับผิดชอบไม่เต็มทั้ง ๔ หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม โดยประมาณ 1.25
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 781.25 ไร่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล
ฉลุง เป็นพื้นที่รอบนอก
สภาพพื้นที่ของเทศบาลตาบลฉลุง บริเวณศูนย์กลางเป็น เนินลาดต่าลงไปทางทิศตะวันออก
จนจดลาห้วยชั่งทองและลาดต่าลงไปทางทิศตะวันตกจนจดคลองฉลุง (มาบัง) บริเวณศูนย์กลางมีลักษณะเป็น
เนินเหมาะเป็นแหล่งพานิชยกรรม สาหรับพื้นที่เชิงลาดทั้งสองฝั่งเหมาะสมสาหรับเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม
รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสตูล
เขตการปกครอง เทศบาลตาบลฉลุง มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 พิกัด E 617325 N 743920 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฉลุงฝั่งตะวันออก
เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านสะพานคอนกรีตบนถนนยนตรการกาธร พิกัด E 618255 N
743934 ถึงหลักเขตที่ 2 พิกัด E 618537 N 743986 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ห้วยชัง่ ทองฝัง่ ตะวันตก
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 พิกัด E 618537 N 743986 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยชั่งทองฝั่ง
ตะวันตกเลียบตามริมห้วยชั่งทองฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 พิกัด E 618349 N 742296 ซึ่งตั้งอยู่
ริมห้วยชั่งทองฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 พิกัด E 618349 N 742296 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ห้วยชั่งทองฝั่งตะวันตก เป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกผ่านและตัดถนนยนตรการกาธร พิกัด E 618240 N 742300 ถึงหลักเขต ที่ 4 พิกัด
E 618087 N 742306 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ คลองฉลุงฝัง่ ตะวันออก
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 พิกัด E 618087 N 742306 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฉลุงฝั่ง
ตะวันออกเลียบตามริมคลองฉลุงฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 พิกัด E
617325 N 743920
๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลฉลุงมีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ พฤษภาคม 2562 จากสานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลฉลุง แยกเป็น
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๘๕4 ๙๙3 ๑,๗๙3
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การปกครองท้องถิ่น ..ส าหรับการเลื อกตั้งของเทศบาลตาบลฉลุง ครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ ๑๑
สิ ง หาคม 255๕ ที่ ผ่ า นมาเป็ น การเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน ซึ่ ง มี ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรีจานวน 2 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 2 ทีม จานวน 24 คน มาจากทีม
พัฒนาฉลุง และทีมฉลุงใสสะอาด จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,7๓๘ คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 8
๔.9๘ จ านวนบัตรเสีย ร้ อยละ ๒.3๐ ปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งที่ผ่ านมามีน้อย เนื่องจากประชาชน
บางส่วนยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่และเป็นผู้สูงอายุ
โครงสร้างการบริหารงาน
๑) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ทาหน้าที่ในการบริหารงานต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนด
ไว้ตามกฎหมาย
๒) สภาเทศบาล ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก สภาเทศบาลที่ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงของ
ประชาชนในท้องถิ่นจานวน 12 คน ใน ๒ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4
ปี
ประชากร ชาย 1,157 คน หญิง 1,170 คน
การนับถือศาสนา เขตเทศบาลตาบลฉลุงประกอบด้ว ยชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน
และชาวไทยมุสลิม ดังนั้ นเทศบาลตาบลฉลุ งจึงได้ส่งเสริม และได้จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลทุกปี เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป.....................
เขตเทศบาลตาบลฉลุงประกอบด้วยชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม
ดังนั้น เทศบาลตาบลฉลุงจึ งได้ส่ งเสริม และได้จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ให้ แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลทุกปี เป็ นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติและเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
อาชีพหลัก ประชากรมีกาชีพเกษตรกรรม การค้าขายและการบริการ
การคมนาคมขนส่ง เทศบาลตาบลฉลุงเป็นเมืองหน้าด่านผ่านไปยังตัวจังหวัดสตูล หรือไป
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลักโดยทางหลวงหมายเลข 406 ยนตรการ
ก าธรซึ่ ง เป็ น ถนนสี่ ช่ อ งจราจร ส าหรั บ ไปจั ง หวั ด ตรั ง โดยทางหลวงหมายเลข 416 ถนนฉลุ ง - ละงู
นอกจากนั้นยังมีการใช้ถนนสายรองภายในเขตเทศบาล ผู้สัญจรส่วนใหญ่โดยสารรถยนต์ประจาทาง รถสองแถว
ไปยังจุดต่างๆ
ทรัพยากรน้า พื้นที่เทศบาลตาบลฉลุง มีลาน้าที่สาคัญไหลผ่าน
- คลองมาบัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนตลาดสด และชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมือง
สตูล มีต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอาเภอควนกาหลง และอาเภอควนโดน ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะยูด๊ะ
ชุมชนตลาดสด และหมู่ที่ ๑ บ้านฉลุ งใต้ ชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ผ่านตาบลบ้านควน ตาบลเกตรี
ตาบลคลองขุด ตาบลพิมาน ไหลสู่ทะเลอันดามันที่ท่าตามะลัง ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้าดังกล่าวในการเพาะปลูกทาการเกษตรอื่น ๆ
- ห้วยชั่งทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนชุมสายโทรศัพท์ หมู่ที่ ๒ บ้านริมห้วย และ
ชุมชนวัดดุลยาราม มีน้าไหลในลาห้วยตลอดปี
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- ห้วยน้าตาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนชุมสายโทรศัพท์ หมู่ที่ ๒ บ้านริมห้วย ในฤดู
แล้งน้าจะแห้ง
ระบบน้าประปา พื้นที่เทศบาลตาบลฉลุง มีลาน้าที่สาคัญไหลผ่าน
- คลองมาบัง ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของชุมชนตลาดสด และชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมือง
สตูล มีต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอาเภอควนกาหลง และอาเภอควนโดน ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะยูด๊ะ
ชุมชนตลาดสด และหมู่ที่ ๑ บ้านฉลุ งใต้ ชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ผ่านตาบลบ้านควน ตาบลเกตรี
ตาบลคลองขุด ตาบลพิมาน ไหลสู่ทะเลอันดามันที่ท่าตามะลัง ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้าดังกล่าวในการเพาะปลูกทาการเกษตรอื่น ๆ
- ห้วยชั่งทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนชุมสายโทรศัพท์ หมู่ที่ ๒ บ้านริมห้วย และ
ชุมชนวัดดุลยาราม มีน้าไหลในลาห้วยตลอดปี
- ห้วยน้าตาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของชุมชนชุมสายโทรศัพท์ หมู่ที่ ๒ บ้านริมห้วย ในฤดู
แล้งน้าจะแห้ง
ระบบไฟฟูา การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ได้ตั้งสถานีไฟฟูาย่อย 2 สถานี คือสถานีไฟฟูา
ย่อยของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล และสถานีไฟฟูาย่อยของการไฟฟูาฝุายผลิต แห่งประเทศไทย ซึ่ง
สามารถจ่ายไฟฟูาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สาหรับเขตเทศบาลตาบลฉลุง ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ของจังหวัดสตูล ซึ่งสถานีตั้งอยู่ที่ตาบลเกตรี อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
การค้าการลงทุน ย่านพาณิชยกรรม ของเทศบาลตั้งอยู่บริเวณทางแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 406 (ยนตรการกาธร) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (ฉลุง - ละงู) เป็นส่วนใหญ่ รวม
ไปถึงบริเวณตลาดสดเทศบาล ร้านค้าของชาต่างๆ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้าน
อุปกรณ์เครื่องยนต์ ร้านอุปกรณ์วิทยุไฟฟูา ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้านขายสินค้าทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของประเทศ
ไทย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอ
เมืองห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 61 เกาะ อัน
ได้แก่ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง - ราวี เกาะหลีเปฺะ เกาะกลาง และหมู่เกาะบาดวง อุทยานแห่งชาติตะรุ
เตาเปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเท่านั้น ปัจจุบันการเดินทางไปอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตาจากจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดอื่นๆ มักนิยมเดินทางผ่านเขตเทศบาลตาบลฉลุง
เศรษฐกิจ เนื่องจากเทศบาลตาบลฉลุง มีการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมือง
อย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นชุมชนค้าขาย เป็นส่วนใหญ่
การศึกษา ในเขตเทศบาลตาบลฉลุ ง มีโ รงเรียนประถมศึกษา สั งกั ดส านักงานการศึกษา
เอกชน จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจานวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญันนะห์ มี
สถานศึกษาที่สาคัญตั้งอยู่ใกล้เคียงเขตเทศบาลตาบลฉลุง ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
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การสาธารณสุข มีสถานีบริการด้านสาธารณสุข อยู่ 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนตาบลฉลุง มีร้านขายยา 6 แห่ง และสามารถเดินทางไปรับบริการด้านการตรวจรักษาจากโรงพยาบาล
สตูล โรงพยาบาลควนโดน ได้อย่างสะดวกอีกด้วย สาธารณสุขในเขตชุมชน เทศบาลสามารถทาได้อย่าง
ทั่วถึง และประชาชนยังสามารถไปรับบริการได้
3.1.7 วิสัยทัศน์ (วิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ต้องสอดคล้องกับบริบทความต้องการของเมือง ตัวอย่างเช่น “เมือง
สะดวกสบายน่าอยู่” “เมืองศูนย์กลางการเดินทางและคมนาคมขนส่ง” “เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” “เมือง
แห่งนวัตกรรม” “เมืองหลวงทางวัฒนธรรม” “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว”)

จังหวัดสตูลกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดังนี้
“เมืองอัจฉริยะสตูลเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน Satun Smart City for
Sustainable Global Geopark Tourism “
3.1.8 วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องกับ 3.1.1 - 3.1.6)
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้านพลังงาน สาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ ให้เชื่อมโยง
ทั้งระบบและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก
2) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มีความสะดวก มีความปลอดภัยของ
เมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในพื้นที่ รองรับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการ นาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
เมือง การจัดการData PlatForm การจัดการผังเมือง ระบบการคมนาคมและโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองสร้างความสะดวก ปลอดภัย น่าอยู่มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน
4) เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนและสั ง คมให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี มี ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.1.9 ตัวชี้วัดเมืองอัจฉริยะ (ระบุตัวชี้วัดในภาพรวม พร้อมคาอธิบาย )
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่ลดลงของปัญหาอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
2. ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 10)
3. ปริมาณขยะตกค้างสะสมลดลง(ในสถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ)
4.จานวนเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart Environment)
5.จานวนเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านการดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
6.ร้อยละการเพิ่มขึ้นในการให้บริการ Free WiFi ในพื้นที่เปูาหมายในการนาร่องเมืองอัจฉริยะ
จังหวัดสตูล
7. จานวนกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพื้นที่เปูาหมายในการนาร่องเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล
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8.จานวนโครงการที่มีการจัดการน้าเสียหรือมลพิษทางอากาศพื้นที่เปูาหมายในการนาร่องเมือง
อัจฉริยะจังหวัด
9. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ร้อยละของจานวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
11. ร้อยละที่ลดลงของอัตราผู้ปุวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ (อัตราต่อ
แสนประชากร)
- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
12. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คาอธิบาย จากตัวชี้วัดทั้ง 12 ข้อ จังหวัดสตูลได้มีการตั้งค่าเปูาหมายโดยคานวณจากค่าฐานปี
ก่อนหน้าและจะมีการดาเนินกิจกรรมโ.ครงการที่เพื่อสนับสนับให้ตัวชี้วัดบรรลุตามเปูาหมาย อาทิมี การติดตั้ง
ระบบความปลอดภัยและระบบปูองกันสาธารณภัย เช่น ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง กล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงและ
เส้นทางหลัก มีระบบเฝูาระวังอาชญากรรมในพื้นที่ เช่น ระบบ CCTV ระบบตรวจจับความผิดปกติ เป็นต้น มี
การบริหารจัดการติดตามสภาวะแวดล้อม โดยมี Platform ในการเชื่อมโยงกลุ่มชุมชนนาร่อง เพื่อเข้าถึง
คลังข้อมูลการบริหารขยะของเมือง รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย) มีระบบการบริหารจัดการขยะอัจฉริยะมี Application ส่งเสริมและรณรงค์ในการคัดแยกขยะในพื้นที่
ระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถลดระยะเวลาการจัดเก็บ และไม่มีขยะตกค้างเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้
คงไว้เป็นทรัพยากรอันมีค่าใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่ง ยืนมีการจัดการเมืองเพื่อให้เป็นเมืองทีมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
น่าอยู่น่าอาศัย รองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ต้อนรับการมาเยือนของนักวิจัย
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้จังหวัดมีแนวโน้มที่จะการขยายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านอื่น ๆ
อาทิ Smart Economy Smart Mobility Smart People เพื่อรองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก จะมีการ
เพิ่มตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามการพัฒนา
3.2 แนวทางการลงทุนและดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ
3.2.1 ภาพรวมการลงทุนละดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (ต้องครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล และอาจรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น คมนาคม พลังงาน สาธารณูปโภค หรืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย)

จั ง หวั ด สตู ล มี แผนด าเนิ น การโครงสร้ า งพื้ นฐานของเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ทั้ ง ด้า นดิ จิ ทั ล และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่นคมนาคม พลังงาน สาธารณูปโภค หรืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา
Satun Smart city (พ.ศ.2563-2567) ที่ว่า“สภาพแวดล้อมของเมืองน่าอยู่ สะดวก ปลอดภัย เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมีสมดุลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลกอย่าง
ยั่งยืน” ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยการพัฒนา Free WiFi , ติดตั้งกล้อง CCTV
เพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ อาชญากรรม พื้นที่ให้บริการประชาชน เพื่อความปลอดภัยของ
เมือง
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2. โครงสร้ างพื้น ฐานอื่นๆ เช่ น คมนาคม พลั ง งาน สาธารณูปโภคหรื ออื่น ๆ โดยการ
ปรับปรุงพื้นที่ถนนสาธารณะให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัย ออกแบบการพัฒนาเมือง สิ่งอานวยความสะดวกให้มี
ความสอดคล้องกับ บริบ ทของอัตลักษณ์จังหวัดสตูล พัฒนาเส้ นทางปั่นจักรยาน ทางเท้า เพิ่มพื้นที่สี เขียว
ออกแบบอารยสถาปั ต ย์ ร องรั บ กั บ คนทุก กลุ่ ม ขยายการจัด การแสงสว่ างของเมือ ง ควบคุม ด้ ว ย Sensor
ตรวจวัดค่าแสงSmart Lighting ในการลดการใช้พลังงานไฟฟูา ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น
3.2.2 รูปแบบการลงทุนเพื่อความยั่งยืน/ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน/ Business Model เพื่อ
ความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)
ลาดับ

ผู้ดาเนินการ

1

2

Depa/DE/คมนาคม/
พลั ง งาน/หน่ ว ยงาน
ส่ ว น ร า ช ก า ร /
รัฐ วิส าหกิจ /อปท..ใน
พื้นที่
เอกชน

3

เอกชน

งบประมาณ

Business ขั้นตอน
Model
ง บ ป ร ะ ม า ณ รัฐลงทุน -รวบรวม Service/โครงการ
ป ร ะ จ า ปี /
ในสตูลจากหน่วยงานของรัฐ
งบประมาณอื่น ๆ
และหน่วยงานอื่นๆ
-จัดทา Proposal
-ของบประมาณ
เ อ ก ช น / รั ฐ Revenue -จั ด ท ารู ป แบบการเข้ า รวม
(ท้องถิ่น)
Sharing/ โครงการ,การด าเนิ น งาน,
สัมปทาน หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ ง าน
ระหว่างรัฐกับเอกฃน
-เอกชน ด าเนิ น การตรงกั บ
หน่วยงานท้องถิ่น
เอกชน
ค่าบริการ -จั ด ท ารู ป แบบการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ

สถานะ
อยู่ระหว่างการ
รวบรวม Service
และทา Proposal

รูปแบบการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นอกจากงบประมาณจากภาครัฐแล้ว
จังหวัดสตูล ยังมีแนวทางในการระดมทุนจากภาคเอกชนและภาคธุรกิจเพื่อนาไปลงทุนในกิจการสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดขึ้น โดยเป็นการทางานควบคู่กันไประหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยเทศบาลนาร่องทั้ง 3 แห่ง มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเส้นทางหลัก
และจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุและกวดขันวินัย
จราจรบนท้องถนนให้ มี ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยมากขึ้น และโครงสร้ างพื้ นฐานที่ จ าเป็ น เพื่ อสร้ าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนให้ ภาคเอกชนในระยะยาว โดยวางแผนการพัฒนาให้ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกันทั้งจังหวัด พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องตามแผนพัฒนา
จังหวัดสตูล และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) จังหวัดสตูล โดยสนับสนุนการ
ลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.2.3 งบประมาณ และแหล่งเงินทุน (ประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้ และแหล่งเงินทุน)
 โครงการภาพรวมจังหวัด
จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 104,908,000 บาท
แหล่งงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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 เทศบาลเมืองสตูล
มีจานวน 18 โครงการ
งบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาเมืองทั้งหมด 816,600,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ จากเทศบาลเมืองสตูล / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) / หน่วยงานเอกชน
 เทศบาลตําบลฉลุง
มีจานวน 10 โครงการ
งบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาเมืองทั้งหมด 11,500,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ จากเทศบาลตาบลฉลุง / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) / หน่วยงานเอกชน
 เทศบาลตําบลคลองขุด
มีจานวน 5 โครงการ
งบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาเมืองทั้งหมด 31,209,700.00 บาท
แหล่งงบประมาณ จากเทศบาลตาบลฉลุง / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) / หน่วยงานเอกชน
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3.2.4 วิธีดําเนินการโครงสร้างพื้นฐาน (อธิบายวิธดี าเนินการ และระยะเวลาการดาเนินการโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และระยะเวลาการดาเนินงานอาจใช้
รูปภาพหรือตารางประกอบ โดยระยะเวลาการอาจเป็น 1 ปี ถึง 5 ปีหรือมากกว่า)

ลําดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.

วางแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการและยื่นของบประมาณ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณและดาเนินการก่อสร้าง
2.1) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
2.2) โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบความปลอดภัย
2.3) โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการจัดการน้าเสีย
2.4) โครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการขยะ
2.5) โครงสร้างพื้นฐานด้านมลพิษและอากาศ
2.6) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2.7) โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
2.8) โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ
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3.3 แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform)
3.3.1 ภาพรวมการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) (อธิบายวิธีการ
จัดทาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ที่ครอบคลุมถึง การกาหนดชุดข้อมูล แนวทางการรวมรวมและเชื่อมข้อมูล แนว
ทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล แนวทางการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แนวทางการดูแลความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล)

ภาพรวมจังหวัด
ภาพรวมการพัฒนาระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) ของจังหวัดสตูลตาม
พื้นที่นาร่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 3 เทศบาลนั้น จะมีระบบการบริหารจัดการขยะ น้า การบริการจัดการความ
ปลอดภัยของเมือง Safe Satun ระบบบริหาร Free WiFi ระบบดังกล่าว จะเป็น Data Platform เดียวกันทั้ง 3
เทศบาล การกาหนดชุดข้อมูล แนวทางการรวมรวมและเชื่อมข้อมูล การใช้ประโยชน์พร้อมการดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคล สาหรับ platform อื่น ๆ ที่ไม่เหมือนกัน
เทศบาลจะเป็นผู้พัฒนา platform เพื่อการพัฒนาเมืองตามความต้องการของแต่ละเทศบาลที่มีการประชาคม
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะสตูลเพื่อการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน Satun Smart City for Sustainable Global Geopark Tourism “ และจะขยายการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านอื่น ๆ ในระยะถัดไป

เทศบาลเมืองสตูล การบริหารจัดการข้อมูล (เมือง) อัจฉริยะของเทศบาลเมืองสตูล จาเป็นต้องเป็นข้อมูล
แบบเปิด (Open data) รวบรวมและเชื่อมต่อข้อมูลผ่านศูนย์ Intelligent Operation Center (IOC) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการเมือง ใช้ประโยชน์เชิงการวิเคราะห์ต่างๆ ใน
การพัฒนาต่อยอดการบริการให้กับประชาชน ในการจัดทาชุดข้อมูลเมืองที่เริ่มการจัดเก็บนาเข้าข้อมูลตามแพล
ฟอร์ม (Platform) สาหรับจัดเก็บข้อมูล โดยทาเชื่อมโยงอุปกรณ์ประเภท เรียกว่า Internet of Things (IoT)
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ (automation sensor) smart
device อาทิ smart phone หรือ taplet ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ส่งข้อมูลแบบ real time ผ่าน
Application ที่พัฒนาขึ้นส่งต่อไปยังศูนย์ข้อมูลเทศบาลเมือง จากนั้นข้อมูลที่ได้จะผ่านกระบวนการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการเพื่อใช้ (ข้อมูลบางชุดอาจจะพร้อมใช้งานเลย) งานการแปลงข้อมูลได้แก่ การ
รวม (join) ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง เข้ า ด้ ว ยกั น การลดความซ้ าซ้ อ นของข้ อ มู ล (deduplication) เพื่ อ ให้
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิ นใจ ในการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสตูล โดยเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายเน้นการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยเฉพาะเข้าถึงแบบ online สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างทันที ซึ่ง
ในระยะแรกชุดข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลจากกล้อง CCTV เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังทั้ง
ด้านอาชญากรรม และด้านปัญหามลทัศน์ การแจ้งการจัดเก็บขยะมูลฝอย การบริหารข้อมูลการจาหน่ายขยะรี
ไซเคิล การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบระดับน้าในแม่น้าลาคลอง พร้อมทั้งการดาเนินการในด้าน
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จึงส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม ของเทศบาลเมือง ตลอดจนสุขภาพประชาชนอีกด้วย
แต่การดาเนินการจะขยายผลเชื่อมโยงไปยังข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามระบบที่สร้างขึ้นนี้เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยทาหน้าที่เชื่อมต่อระบบอัจฉริยะในด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการ และนาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้เทศบาลตาบลฉลุงมีความเป็นเมืองอัจฉริยะ พัฒนาการให้บริการของภาครัฐแบบ
ออนไลน์ (E-Service) โดยโครงการดังกล่าวจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในหลายระดับเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะมีการอนุญาตสิทธิตามความจาเป็น เช่น การเข้าถึงเพื่อดูได้อย่างเดียว หรือดูและแก้ไข
ส่ว นไหนได้บ้ าง สาหรั บ ในด้านความปลอดภัยนี้จะครอบคลุ มถึงความปลอดภัยของการจัดเก็ บข้อมูลส่ ว น
บุคคคลด้วย เช่น การเข้ารหัส ข้อมูลบางชนิด หรืออาจใช้กระบวนการปกปิดหรือปิดบังข้อมูลซึ่งไม่ใช่การ
เข้ารหัส (Data Masking) แต่เป็นกระบวนการพิเศษเพื่อทาให้ข้อมูลนั้นแสดงเป็นข้อมูลหลอกหรือนามแผง
เพื่อปกปิดข้อมูลจริง เป็นต้น
เทศบาลตําบลฉลุง เป็นพื้นที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และในอนาคตข้างหน้าคาดการว่า
ประชากรส่วนใหญ่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดสตูล ทาให้เกิด
กิจกรรมการจ้างงาน การศึกษา การสันทนาการ และความบันเทิงในพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อเป็นการรองรับ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เทศบาลตาบลฉลุงจาเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการเมืองที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านผัง
เมือง การขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติ การมีข้อมูลเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจที่ดีของฝุายบริหารเทศบาลตาบลฉลุง รวมทั้งข้อมูลเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อาศัยในเมืองจึงเป็นสิ่งสาคัญ
การบริ ห ารจั ดการข้ อมูล (เมือง) อัจฉริยะของเทศบาลต าบลฉลุ ง จาเป็นต้อ งเป็นข้อมูล แบบเปิ ด
(Open data) รวบรวมและเชื่อมต่อข้อมูลผ่านศูนย์ Intelligent Operation Center (IOC) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการเมือง ใช้ประโยชน์เชิงการวิเคราะห์ต่างๆ ในการพัฒนาต่อ
ยอดการบริ การให้ กับ ประชาชน ในการจั ดทาชุดข้อมูล เมืองที่เ ริ่มการจัดเก็บนาเข้ าข้อมูล ตามแพลฟอร์ ม
(Platform) สาหรับจัดเก็บข้อมูล โดยทาเชื่อมโยงอุปกรณ์ประเภท เรียกว่า Internet of Things (IoT) เช่น
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ (automation sensor) smart device
อาทิ smart phone หรือ taplet ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ส่งข้อมูลแบบ real time ผ่าน Application ที่
พัฒนาขึ้นส่งต่อไปยังศูนย์ข้อมูลเทศบาลตาบลฉลุง จากนั้นข้อมูลที่ได้จะผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่ต้องการเพื่อใช้ (ข้อมูลบางชุดอาจจะพร้อมใช้งานเลย) งานการแปลงข้อมูลได้แก่ การรวม ( join)
ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง เข้ า ด้ ว ยกั น การลดความซ้ าซ้ อ นของข้ อ มู ล (deduplication) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการเทศบาลตาบลฉลุง โดยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
เน้นการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยเฉพาะเข้าถึงแบบ online สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างทันที ซึ่งใน
ระยะแรกชุดข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลจากกล้อง CCTV เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังทั้ง
ด้านอาชญากรรม และด้านปัญหามลทัศน์ การแจ้งการจัดเก็บขยะมูลฝอย การบริหารข้อมูลการจาหน่ายขยะรี
ไซเคิล การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบระดับน้าในแม่น้าลาคลอง พร้อมทั้งการดาเนินการในด้าน
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สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จึงส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม ของเทศบาลตาบลฉลุง ตลอดจนสุขภาพประชาชนอีก
ด้วย แต่การดาเนินการจะขยายผลเชื่อมโยงไปยังข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามระบบที่สร้างขึ้นนี้เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยทาหน้าที่เชื่อมต่อ ระบบอัจฉริยะในด้าน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการ และนาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้เทศบาลตาบลฉลุงมีความเป็นเมืองอัจฉริยะ พัฒนาการให้บริการของภาครัฐแบบ
ออนไลน์ (E-Service) โดยโครงการดังกล่าวจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในหลายระดับเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลจะมีการอนุญาตสิทธิตามความจาเป็น เช่น การเข้าถึงเพื่อดูได้อย่างเดียว หรือดูและแก้ไข
ส่ว นไหนได้บ้ าง สาหรั บ ในด้านความปลอดภัยนี้จะครอบคลุ มถึงความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลส่ ว น
บุคคคลด้วย เช่น การเข้ารหัส ข้อมูลบางชนิด หรืออาจใช้กระบวนการปกปิดหรือปิดบังข้อมูลซึ่งไม่ใช่การ
เข้ารหัส (Data Masking) แต่เป็นกระบวนการพิเศษเพื่อทาให้ข้อมูลนั้นแสดงเป็นข้อมูลหลอกหรือนามแผง
เพื่อปกปิดข้อมูลจริง เป็นต้น
เทศบาลตําบลคลองขุด เป็นพื้นที่มีประชากรอาศัยอยู่ในระดับสูง และในอนาคตข้างหน้าคาดการว่า
ประชากรส่วนใหญ่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดกิจกรรมที่ทาให้มีการจ้างงาน การศึกษา การสันทนาการ และ
ความบั น เทิ งในพื้น ที่ใ นระดั บ สู ง เพื่อ เป็น การรองรั บกิ จกรรมต่ างๆ ที่ จะเกิด ขึ้ น เทศบาลตาบลคลองขุ ด
จาเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการเมืองที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านผังเมือง การขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การมีข้อมูล เพื่อการวางแผน และการ
ตัดสินใจที่ดีของฝุายบริหารเทศบาลตาบลคลองขุด รวมทั้งข้อมูลเพื่อคุ ณภาพชีวิตที่ดีของผู้ที่อาศัยในเมืองจึง
เป็นสิ่งสาคัญ
การบริการจัดการข้อมูล (เมือง) อัจฉริยะของเทศบาลตาบลคลองขุด จาเป็นต้องเป็นข้อมูลแบบเปิด
(Open data) รวมรวมและเชื่อมต่อข้อมูลผ่านศูนย์ Intelligent Operation Center (IOC) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการเมือง ใช้ประโยชน์เชิงการวิเคราะห์ต่างๆ ในการพัฒนาต่อ
ยอดการบริ การให้ กับ ประชาชน ในการจั ดทาชุดข้อมูล เมืองที่เ ริ่มการจัดเก็บนาเข้ าข้อมูล ตามแพลฟอร์ ม
(Platform) สาหรับจัดเก็บข้อมูล โดยทาเชื่อมโยงอุปกณ์ประเภท เรียกว่า Internet of Things (IoT) เช่น
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อุปกรณืที่เป็นเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ (automation sensor) smart device
อาทิ smart phone หรือ taplet ฯลฯ ซึ่งอุปกรณืเหล่านี้ส่งข้อมูลแบบ real time ผ่าน Application ที่
พัฒนาขึ้นส่งต่อไปยังศูนย์ข้อมูลเทศบาลตาบลคลองขุด จากนั้นข้อมูลที่ได้จะผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่ต้องการเพื่อใช้ (ข้อมูลบางชุดอาจจะพร้อมใช้งานเลย) งานการแปลงข้อมูลได้แก่ การรวม ( join)
ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง เข้ า ด้ ว ยกั น การลดความซ้ าซ้ อ นของข้ อ มู ล (deduplication) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ผู้รั บผิ ดชอบใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิน ใจ ในการบริหารจัดการเทศบาลตาบลคลองขุด โดยเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายเน้นการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย โดยเฉพาะเข้าถึงแบบ online สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างทันที ซึ่ง
ในระยะแรกชุดข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บ ได้แก่ การวัดปริมาณการจราจร การตรวจสอบความหนาแน่น การแจ้ง
การจัดเก็บขยะ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบระดับน้าในแม่น้าลาคลอง จากชุดข้อมูลที่กล่าว
มาเมื่อมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของเทศบาลตาบลคลองขุดด้านการจราจร อีกทั้งยังมีการดาเนินการ
ในด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่กั น ไป ดั งนี้ จึ งทาให้ ส่ ง ผลต่อ ด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ของเทศบาลตาบลคลองขุ ด
ตลอดจนสุขภาพประชาชนอีกด้วย แต่การดาเนินการจะขยายผลเชื่อมโยงไปยังข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป อย่างไรก็
ตามระบบที่สร้างขึ้นนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยทาหน้าที่
เชื่อมต่อระบบอัจฉริยะในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกด้าน และสามารถวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงบูรณาการ และนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้เทศบาลตาบลคลองขุดมีความอัจฉริยะ พัฒนาการ
ให้บริการของภาครัฐแบบออนไลน์ (E-Service) โดยโครงการดังกล่าวจะถูกออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในหลายระดับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการอนุญาตสิทธิตามความจาเป็น เช่น การเข้าถึงเพื่อดู
ได้อย่างเดียว หรือดูและแก้ไขส่วนไหนได้บ้าง สาหรับในด้านความปลอดภัยนี้จะครอบคลุมถึงความปลอดภัย
ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคคลด้วย เช่น การเข้ารหัสข้อมูลบางชนิด หรืออาจใช้กระบวนการปกปิดหรือ
ปิดบังข้อมูลซึ่งไม่ใช่การเข้ารหัส (Data Masking) แต่เป็นกระบวนการพิเศษเพื่อทาให้ข้อมูลนั้นแสดงเป็นข้อมูล
หลอกหรือนามแผง เพื่อปกปิดข้อมูลจริง เป็นต้น
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3.3.2 วิธีดําเนินการระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) (อธิบายวิธีดาเนินการ และระยะเวลาการดาเนินการระบบจัดเก็บและบริหาร
ข้อมูลของเมือง ขั้นตอนการดาเนินงาน และระยะเวลาการดาเนินงานอาจใช้รูปภาพหรือตารางประกอบ โดยระยะเวลาการอาจเป็น 1 ปี ถึง 5 ปีหรือมากกว่า)

ภาพรวม (3 เทศบาลนําร่อง)
ลําดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ ปี
(ปีที่ 2 - 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูลอย่าง
ยั่งยืน 1 ระบบ
ระบบ City Data Platform เพื่อออกแบบผังเมืองน่าอยู่ของจังหวัดสตูล ผ่าน
Data Virtualization 1 platform
ระบบเฝุาระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศ ปริมาณน้า คุณภาพน้า
และบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยี ioT และ Data analytic 1 ระบบ
ระบบรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชน นักท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ 1 ระบบ
ระบบการพัฒนาสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 1 ระบบ
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เทศบาลเมืองสตูล
ลําดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ ปี
(ปีที่ 2 - 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

การสร้าง City Data Platform ในการเป็นศูนย์กลาง IOC ย่อยในแต่ละ Smart
สาหรับเทศบาลเมืองสตูล ดาเนินการนาร่องเป็น 2 Smart ได้แก่
1) Smart Living และ 2) Smart Environment ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันใน
การเตรียมตัวความเป็นศูนย์ IOC ย่อยในอีก 5 Smarts สาหรับปีถัดไปเมื่อมีความ
พร้อม

2.

การจัด Workshop เชิงปฏิบัติการท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียในระดับบริหารข้อมูลของ Smart
Living และ Smart Environment เพื่อการพิจารณาในรายละเอียดฐานข้อมูลโครงการนา
ร่องในส่วนของชุดข้อมูลเปิดเผย (Open Data) และส่วนข้อมูลเชิงลึกระดับบริหารเมืองและ
หน่วยงาน (Deep Data) สาหรับเทศบาลเมืองสตูล เริ่มต้นโครงการของ Smart Living และ
Smart Environment ได้แก่
1. โครงการ Save City ภายใต้กรอบ Smart Living มีเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับ สถานี
ตารวจภูธรเมืองสตูล (เช่นเดียวกับ 2 เทศบาล)
2. โครงการ บริหารจัดการขยะ ภายใต้กรอบ Smart Environment มีเทศบาลเมืองสตูล
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ร่วมกับอีก 2 เทศบาล)
3. โครงการบริหารจัดการ Free WiFi ภายใต้กรอบ Smart Living ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4. โครงการ บริหารจัดการน้าเสีย ภายใต้กรอบ Smart Environment มีเทศบาลเมืองสตูล
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ร่วมกับอีก 2 เทศบาล)
5. โครงการ บริหารจัดการเมืองเก่า ภายใต้กรอบ Smart Living เพื่อการบริการจัดการเมือง
เก่าที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าอยู่น่าอาศัยแก่เมือง
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เทศบาลตําบลฉลุง
ลําดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.

2.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ ปี
(ปีที่ 2 - 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การสร้าง City Data Platform ในการเป็นศูนย์กลาง IOC ย่อยในแต่ละ Smart
สาหรับเทศบาลตาบลฉลุง ดาเนินการนาร่องเป็น 2 Smart ได้แก่
1) Smart Living และ 2) Smart Environment ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันใน
การเตรียมตัวความเป็นศูนย์ IOC ย่อยในอีก 5 Smarts สาหรับปีถัดไปเมื่อมีความ
พร้อม
การจัด Workshop เชิงปฏิบัติการท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียในระดับบริหารข้อมูล
ของ Smart Living และ Smart Environment เพื่อการพิจารณาในรายละเอียด
ฐานข้อมูลโครงการนาร่องในส่วนของชุดข้อมูลเปิดเผย (Open Data) และ
ส่วนข้อมูลเชิงลึกระดับบริหารเมืองและหน่วยงาน (Deep Data) สาหรับเทศบาล
ตาบลฉลุง เริ่มต้นโครงการของ Smart Living และ Smart Environment ได้แก่
1. โครงการ Save City ภายใต้กรอบ Smart Living มีเทศบาลตาบลฉลุง ร่วมกับ
สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล (เช่นเดียวกับเทศบาลตาบลคลองขุด)
2. โครงการ บริหารจัดการขยะ ภายใต้กรอบ Smart Environment มีเทศบาล
ตาบลฉลุง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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เทศบาลตําบลคลองขุด
ลําดับ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.

2.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ ปี
(ปีที่ 2 - 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การสร้าง City Data Platform ในการเป็นศูนย์กลาง IOC ย่อยในแต่ละ Smart
สาหรับเทศบาลตาบลคลองขุด ดาเนินการนาร่องเป็น 2 Smart ได้แก่
1) Smart Living และ 2) Smart Environment ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันใน
การเตรียมตัวความเป็นศูนย์ IOC ย่อยในอีก 5 Smarts สาหรับปีถัดไปเมื่อมีความ
พร้อม
การจัด Workshop เชิงปฏิบัติการท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียในระดับบริหารข้อมูล
ของ Smart Living และ Smart Environment เพื่อการพิจารณาในรายละเอียด
ฐานข้อมูลโครงการนาร่องในส่วนของชุดข้อมูลเปิดเผย (Open Data) และ
ส่วนข้อมูลเชิงลึกระดับบริหารเมืองและหน่วยงาน (Deep Data) สาหรับเทศบาล
ตาบลคลองขุด เริ่มต้นโครงการของ Smart Living และ Smart Environment
ได้แก่
1. โครงการ Red light camera ภายใต้กรอบ Smart Living มีเทศบาลตาบล
คลองขุด ร่วมกับ สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล
2. โครงการ บริหารจัดการขยะ ภายใต้กรอบ Smart Environment มีเทศบาล
ตาบลคลองขุด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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3.4 รายละเอี ยดการพั ฒนาพื้ นที่ เมื องอั จฉริ ยะและบริ การระบบเมื องอั จฉริ ยะ กิ จกรรม หรื อโครงการที่
สอดคล้องกับประเภทและลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณา
3.4.1 ภาพรวมการบริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอ (อธิบายภาพรวมบริการ
ระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่เสนอ โดยแบ่งตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะที่ขอรับการพิจารณาในข้อ 3.1.4
โดยมีแบบฟอร์มหัวข้อ 3.4.1.1 - -3.4.1.7 เป็นแนวทางและตัวอย่าง และจะต้องกาหนดบริการเมืองอัจฉริยะและตัวชี้วัดราย
กิจกรรม/ โครงการให้ชัดเจน พร้อมแนบรูปภาพประกอบ)

จังหวัดสตูลได้กาหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็น เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและ
ประชากรเปูาหมาย เน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนา
เมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
อย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเดิมที่มีประชากรอยู่อาศัย
ในระยะแรกกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาใน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
2. การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
ใน 3 พื้นที่เ ป้าหมาย(นําร่อง) คือ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตําบลลคลองขุด และเทศบาล
ตําบลฉลุง โดยมีรายละเอียดการพัฒนาภาพรวม ดังนี้
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รายละเอียดแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย
1.เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูลเลือกพื้นที่เปูาหมายนาร่อง เนื่องจากเทศบาลเมืองสตูล มีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของประชากร เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะทาให้
เมืองมีความน่าอยู่ น่าอาศัย รองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะจานวน 2 ด้าน ดังนี้
1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เน้นการดาเนินการพัฒนาให้เป็นเมืองสะอาด แก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน น้าเสีย คุณภาพอากาศ เพื่อความยั่นยืนของเมือง ดังนี้
1. มีการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing (IOT) ในการบริหารจัดการขยะ (Solid
Waste) โดยมีระบบ Waste Collecting Trails หรือการกาหนดตาแหน่งจุดรวบรวมขยะเพื่อกาหนดเส้นทางการ
จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ มีระบบรถขยะอัจฉริยะ ถังขยะอัจฉริยะ ระบบ Recycling Wisdom และ Goldsurf ที่ใช้
นวัตกรรมด้าน IT Management เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามและ
ตรวจสอบการทางานของเครื่องจักรและพื้นที่ฝังกลบขยะในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร แบบ Real Time
กาหนดแนวทางในการลดปริมาณขยะที่ต้องนาไปทาลายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างภายใน
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสตูล ให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) หรือมีขยะตกค้างภายในศูนย์
น้อยที่สุด การแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า (เพิ่ม) ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น รองเท้า พื้นรองเท้า เป็นต้น
2. ระบบบริการจัดการน้้าเสีย โดยพัฒนา CCTV & loT For Environment ใช้ระบบ loT ในการจัดการ
ทรัพยากรและมลภาวะในพื้นที่ (น้าเสีย) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้า
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3. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการแสงสว่างในเมือง Smart Lighting ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา ควบคุมโดย SenSer ตรวจวัดค่าแสง ระบบไฟฟูาส่ องสว่างอัจฉริ ยะ (ประหยั ดพลั งงานโดยใช้ พลั งงาน
แสงอาทิตย์)
4. ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการเพื่อ
มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษและอากาศ ติดตั้งเสา Smart Pole อัจฉริยะ ให้แสงสว่างและ
ปล่อย Wifi จับฝุุนละออง PM 2.5 และรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2) การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เน้นการดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุขในการดารงชีวิต ดังนี้
1. ออกแบบวางผังเมือง Universal Design พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับคนทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้สูงอายุ (Older people) คนปกติ ผู้พิการ (people with disabilities) เป็นการทาให้ไม่มีอุปสรรค (Barrier-free)
ในการใช้งาน
2. พัฒนา Digital Signage ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลการการเดินทาง
สู่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก
3. พัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV พัฒนาระบบซอฟแวร์เพื่อการบริการ
จั ดการความปลอดภั ยของเมื อง จั ด ตั้ ง ต้ น แบบศู น ย์ สั่ ง การและบู ร ณาการเชื่ อ มโยงสั ญ ญาณภาพระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าสู่ศูนย์สั่งการของจังหวัด ซึ่งทาให้สามารถปูองกันและติดตามเหตุและสั่ง
การได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของ
นักท่องเที่ยว
4. พัฒนา City Free Wifi ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการประชาชนและพื้นที่แหล่งชุมชน
5.พัฒนา Application ระบบ Public Safety and Emergency Management เรียกรถพยาบาล
พิกัดบ้านผู้ปุวย พิกัดรถพยาบาล ภาพผู้ปุวยขณะส่งต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อ Video Call เพื่อปรึกษาแพทย์ อานวย
ความสะดวกในการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบ Medical and Healthcare / Health Digital Service ร่วมกับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล
7. ระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล พัฒนาเมืองเก่าสตูลให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัยภายใต้อัตลักษณ์
ความเป็นเมืองเก่าสตูล อาทิ Street Art, ปูายสื่อความหมายดิจิทัล, ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเมือง,การนา
เสาไฟฟูาและสายสื่อสารลงใต้ดิน, ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น
8. Smart Learning Center พัฒนา TK Park เมืองสตูล ซึ่งได้ดาเนินการอยู่แล้วให้ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนที่เพิ่มขึ้นโดยการนานวัตกรรมทางดิจิทัลมาส่งเสริมเพิ่มเติมเพื่อการ
บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
9. Public facibility ส่วนออกก้าลังกาย สันทนาการเพื่อสาธารณะ / Bike & jogging /Urban Park
System / Multifunctional and Interactive Urban Furniture พัฒนา/ปรับปรุงออกแบบพื้นที่สาธารณูปการ
(Public Facilities) ให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย มีความสะดวก สบายปลอดภัย ออกแบบให้มีความหลากหลาย
ในการใช้ประโยชน์ (Multifunctional and Interactive Urban Furniture) อาทิในพื้นที่ สวนธารณะใจกลางเมืองสตูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดสตูล ลานวัฒนธรรมคฤหาสก์กูเด็น ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับตามความต้องการ
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ของประชาชนและนักท่องเที่ยว นานวัตกรรมด้านดิจิทัลมาส่งเสริมในการบริการ เป็นต้น พัฒนาพื้นที่สีเขียว (Urban
Park System) สร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวคมนาคมเส้นทางสาธารณะพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยาน (Bike & jogging)
รองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน
10. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความเป็นอัจฉริยะทั้งด้านการเรียนการสอน
พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งเสริมการติดความความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ Smart
Phone หรือ Social Media , ระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกคอรงในการรับนักเรียนเพื่อความปลอกภัยของเด็กนักเรียน,
ระบบแจ้งเตือนการเข้า-ออกของนักเรียนผ่านระบบ SMS เป็นต้น
2. เทศบาลตําบลคลองชุด จังหวัดสตูลเลือกเทศบาลตาบลคลองขุดเป็นพื้นที่เปูาหมายนาร่อง เนื่องจาก
มีแนวโน้มการเติบโตของเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจมีการลงทุนของภาคธุรกิจ เป็นแหล่งการจ้างงาน
มีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทา เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 21 ชุมชน เป็นแหล่งที่ตั้ง
ของศูนย์ราชการหลายแห่ง องค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะจะทาให้เมืองมีความน่าอยู่ น่าอาศัย ทั้งนี้เพื่อการรองรับการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกจะเริ่มดาเนินการในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เปูาหมาย
มากที่สุด จานวน 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยการพัฒนาระบบ Safety Satun นาร่องโดยการพัฒนาระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red
Light Camera System) เป็นระบบที่ทาการบันทึกภาพรถผู้ที่กระทาผิดกฎจราจร ที่ได้ฝุาฝืนสัญญาไฟ
จราจร ซึ่งระบบสามารถทางานร่วมกันกับวีดีโอ ณ เวลาปัจจุบัน (Real time video) ซึ่งระบบจะตรวจจับ
(Detect) ยานพาหนะที่ปรากฏในภาพจากกล้องนั้น ระบบจะทาการติดตามยานพาหนะดังกล่าวจนกระทั่งเข้า
เงื่อนไขการกระทาผิดฝุาฝืนสัญญาไฟจราจร และเพื่อเป็นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เมือง
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จัดระเบียบวินัยจราจรให้สามารถเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยว
ดาเนินการในเส้นทางถนนสายหลัก และจุดรอยต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
การฝุาฝืนวินัยจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การดูแ ลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จุดดาเนินการนาร่อง 6 จุด ดังนี้
1.1 แยกวัดหน้าเมือง หมู่ที่ 7 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.666887,100.074735
1.2 แยก ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หมู่ที่ 2 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.672487,100.099796
1.3 แยกกองร้อย หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.653737,100.076088
1.4 แยกซอยทรายทอง 29 หมู่ที่ 7 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.643454,100.073444
1.5 แยกเขาจีน หมู่ที่ 4 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.638593,100.072139
1.6 แยกโคกพยอม หมู่ที่ 1 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.634550,100.091357
2) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เทศบาลตาบลคลองขุดเป็นเมืองที่กาลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการลงทุนของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้คนเข้ามาอาศัยมากขึ้น ความแออัดเพิ่มมากขึ้น
ทาให้ของเสียและขยะที่ไม่ต้องการจากครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะ จึงเน้นการ
ดาเนินการดังนี้
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1.พัฒนาเมืองด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
โดยมีโครงการพัฒนา Application ในการบริหารจัดการขยะโดยมีการเก็บข้อมูลสถิติการคัดแยกขยะ
รวมถึงการจัดทาข้อมูลรายได้จากการขายขยะและจัดทาฐานข้อมูลการบริหารขยะของเมือง เพื่อนาไปสู่การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผน
และแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะของกลุ่มคนต่าง ๆ การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
พร้อมทั้ง พัฒนา application สาหรับการเฝูาระวัง /ติดตามสถานการณ์ เพื่อปูองกันให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต
ดาเนินการในเขตพื้นที่ชุมชนนาร่อง จานวน 5 ชุมชน ที่ได้ดาเนินการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5
ชุมชน ดังนี้
2.1 ชุมชนท่าจีนเหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.673763,100.101417
2.2 ชุมชนนาแค หมู่ที่ 5 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.658084,100.114235
2.3 ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 7 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.644686,100.071713
2.4 ชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 7 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.635276,100.070027
2.5 ชุมชนหลังโรงยาง หมู่ที่ 3 ตาบลคลองขุด พิกัด 6.601366,100.072879
2..ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต้าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนาเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การบูรณาการการศึกษากับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น การสร้างวิทยากรพลังงานประจา
ท้องถิ่น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม
ระดับครัวเรือน/Otop/วิสาหกิจชุมชน โดยมีการร่วมมือกับองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จะเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างโอกาสให้กับชุมชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการรองรับการพัฒนาแผนพลังงาน
ทดแทนต่อไปในอนาคต ซึ่งต่อไปจะเป็นการพัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็นเมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ
ลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟูาหลัก
3. เทศบาลตําบลฉลุง เป็นพื้นที่ทางเข้าเมืองสตูลและเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของจังหวัด อาทิ เกาะหลีเปฺะ เกาะตะรุเตา และแหล่งท่องเที่ยวอุทยาธรณีโลกสตูลอื่น ๆ มีแนวโน้มความเมืองเพิ่มขึ้น
การนาร่องพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะสามารถสร้างความสุขให้กับผู้คนที่อาศัย สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่มา
เยือนจังหวัดสตูล โดยมีการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจานวน 2 ด้าน ดังนี้
1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) มีการดาเนินการพัฒนาเมืองดังนี้
1. ระบบการติดตามรถเก็บขนขยะด้วย GPS Tracking เพื่อปูองกันขยะตกค้างตามท้องถนน (โครงการ
ถนนปลอดถังขยะ)
2. การขอนัดใช้บริการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์ Line Application
3. การขอนัดใช้บริการเก็บขนขยะอินทรีย์ไปกาจัด ผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์ Line Application
ดาเนินการในเขตพื้นที่ชุมชน จานวน 4 ชุมชน ที่ได้ดาเนินการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 พิกัด E 617325 N 743920 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฉลุงฝั่งตะวันออก เส้นเขต
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านสะพานคอนกรีตบนถนนยนตรการกาธร พิกัด E 618255 N 743934 ถึง
หลักเขตที่ 2 พิกัด E 618537 N 743986 ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ห้วยชัง่ ทองฝัง่ ตะวันตก
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ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 พิกัด E 618537 N 743986 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยชั่งทองฝั่งตะวันตกเลียบ
ตามริมห้วยชั่งทองฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 พิกัด E 618349 N 742296 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยชั่งทอง
ฝั่งตะวันตก
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 พิกัด E 618349 N 742296 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยชั่งทองฝั่งตะวันตก เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกผ่านและตัดถนนยนตรการกาธร พิกัด E 618240 N 742300 ถึงหลักเขต ที่ 4 พิกัด E
618087 N 742306 ซึง่ ตั้งอยู่ริมคลองฉลุงฝั่งตะวันออก
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 พิกัด E 618087 N 742306 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฉลุงฝั่งตะวันออกเลียบ
ตามริมคลองฉลุงฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 พิกัด E 617325 N 743920
2) การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เน้นการสร้างพื้นที่เมืองให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัย ให้ประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดารงชีวิต พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีทันสมัย โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่ดังนี้
1. พัฒนา City Free Wifi ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการประชาชนและพื้นที่แหล่งชุมชน
2. พัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ให้การบริการประชาชน พื้นที่เฝูา
ระวังจุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ พัฒนาระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าสู่ศูนย์สั่งการของจังหวัด ซึ่งทาให้สามารถปูองกันและติดตามเหตุและ
สั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต
ของนักท่องเที่ยว
ดาเนินการในเส้นทางถนนสายหลัก และจุดรอยต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จุดดาเนินการนาร่อง 12 จุด ดังนี้
1.1 สามแยกสถานีดับเพลิงฉลุง
พิกัด 6.730953,100.067018
1.2 สามแยกฉลุง-ละงู
พิกดั 6.725350,100.066952
1.3 หน้าบริษัท เซาท์เทอร์น ซูซูกิ จากัด
พิกัด 6.717301,100.066905
1.4 หัวสะพาน ฉลุง-ละงู
พิกัด 6.726625,100.062901
1.5 หัวสะพาน ถนนกุบังปะโหลด-ทางงอ
พิกัด 6.731866,100.069444
1.6 สามแยก ถนนเทศบาล14 (วัดดุล)
พิกัด 6.729151,100.071285
1.7 ถนนเทศบาล4 (ชุมสาย)
พิกัด 6.722863,100.070863
1.8 หน้าบริษัท เซาท์เทอร์น ซูซูกิ จากัด
พิกัด 6.717301,100.066905
1.9 หัวสะพาน มัดราซะห์ดารุลอามาล
พิกัด 6.721228,100.069214
1.10 สามแยกถนนเทศบาล14 (บานะซะห์)
พิกัด 6.722690,100.070318
1.11 สามแยก ถนนเทศบาล11 (ราษฎร์อุทิศ)
พิกัด 6.731003,100.062752
1.12 หัวสะพานโรงเรียนดารุลฯ
พิกัด 6.718677,100.065540
3. พัฒนาสนามกีฬาอัจฉริยะ การพัฒนาระบบจองใช้สนามกีฬาออนไลน์ ผ่าน Application และระบบ
ตรวจสุขภาพ ประมวลผลสุขภาพผู้ใช้บริการสนามกีฬา
4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความเป็นอัจฉริยะทั้งด้านการเรียนการสอน
พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งเสริมการติดความความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ Smart
Phone หรือ Social Media , ระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกคอรงในการรับนักเรียนเพื่อความปลอกภัยของเด็กนักเรียน,
ระบบแจ้งเตือนการเข้า-ออกของนักเรียนผ่านระบบ SMS เป็นต้น
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3.4.2 สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
3.4.2.1 ตารางสรุป
เป้าหมาย

บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ(Solutions)
เป้าหมาย 1
โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงไว้เป็นทรัพยากรอันมีค่าใช้ประโยชน์ได้อย่าง ทั้งในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการเพื่อมาตรฐาน
ยั่งยืน (ตัวอย่างระบบ กิจกรรม โครงการ เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้า เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เสีย การจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดการคุณภาพอากาศ การพัฒนา โครงการสร้างแอปพลิเคชั่นและรณรงค์ช่วยส่งเสริมในการ
และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว)
แยก ขยะเปียก-ขยะแห้งในครัวเรือน

โครงการติดตามรถเก็บขนขยะด้วย GPS Tracking เพื่อ
ปูองกันขยะตกค้างตามท้องถนน (โครงการถนนปลอดถัง
ขยะ
โครงการเพิม่ สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับตาบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
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ตัวชี้วัด
ปริมาณการใช้โฟม พลาสติก หรือ
อุปกรณ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดลง
1) มี Application ในการเก็บข้อมูล
สถิติการคัดแยกขยะ รวมถึงข้อมูล
รายได้จาก การขายขยะที่มีคา่ ของแต่
ละ User
2) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะ อย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของแต่ละพื้นที่นาร่อง
- ต้องไม่มีขยะตกค้าง
- ไม่มีข้อร้องเรียนด้านขยะตกค้าง
-ครัวเรือนต้นแบบจานวน 50
ครัวเรือนสามารถลดการใช้พลังงานลง
ได้ 10% หรือมีพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น 10%
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เป้าหมาย 2
มีการดารงไว้ซึ่งดุลยภาพของธรรมชาติและมีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัย
การดารงชีวิต การประกอบอาชีพของคนในชุมชน (ตัวอย่างระบบ กิจกรรม
โครงการ เช่น การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการภูมิ
ทัศน์และมลทัศน์ การเฝ้าระวังภัยพิบัติ)

การเฝูาระวังภูมิทัศนิและมลทัศน์ พื้นที่สาธารณะด้วยระบบ
CCTV
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และมลทัศน์ เพื่อการเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมาย 3
โครงการ smart pole for safe city
มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการติดตามสภาวะแวดล้อม (ตัวอย่าง
ระบบ กิจกรรม โครงการ เช่น การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อร้องเรียนสิ่งแวดล้อม การผลิต บริการ การขอนัดใช้บริการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ผ่านระบบโซเชียล
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
มีเดีย
การขอนัดใช้บริการเก็บขนขยะอินทรีย์ไปกาจัด ผ่านระบบ
โซเชียลมีเดีย
เป้าหมาย 4
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆด้าน Smart Environment

หน้า 34

โครงการพัฒนานวัฒกรรมด้าน Smart Environment

- ต้องไม่มีมลทัศน์
- ไม่มีการร้องเรียนด้านภูมิทัศน์ และ
มลทัศน์
- ไม่มีการร้องเรียนด้านภูมิทัศน์ และ
มลทัศน์
- จานวนความพึงพอใจของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
- การรักษารางวัลวามเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- สามารถบริหารจัดการ แจ้งเตือนภัย
สภาพแวดล้อมด้านมลพิษและอากาศ
ได้ทันท่วงที
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด
ขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
- จานวนผู้เข้าร่วมคัดแยกขยะอินทรีย์
ณ แหล่งกาเนิดโดยส่งให้เทศบาลฯ
เพิ่มขึ้น
จานวนที่เพิ่มขึ้นของนวัตกรรมด้าน
Smart Environment
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3.4.2.2 คําอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป (ในทุกบริการ/ กิจกรรม/ โครงการในข้อ 3.4.2.1 ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทาคาอธิบาย ที่ประกอบด้วย ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม รูปแบบการลงทุน/ Business Model ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง )

โครงการภาพรวม 3 เทศบาล ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

จังหวัดสตูลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี และ การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย 4.0 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมรองรับการ ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยทาการเชื่อมโยง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกันผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เรียกว่า city data platform ทาให้
เมืองสามารถบริหารงานด้วยข้อมูล ตามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) สิ่งแวดล้อม เฝูา
ระวัง ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้าาในคลอง แหล่งน้าาตามธรรมชาติ เพื่อให้ข้อมูลในการแจ้ งเตือนประชาชนเมื่อ
มีโอกาสเกิดน้าาท่วม ใช้ข้อมูล นาไปใช้ในการวางผังเมือง บริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปั ญหาน้ าาท่ว มขังให้ ส ามารถระบายลงสู่ ทะเลได้อย่า ง รวดเร็ว และไม่ส ร้างความเสี ยหายให้ กับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน คุณภาพของน้าา BOD เพื่อเฝูาระวังไม่ให้น้าาเสียถูกปล่อยลงสู่ แหล่งน้าาตาม
ธรรมชาติ ข้อมูลจะทาให้สามารถตรวจสอบได้ว่า น้าาที่จะปล่อยออกจากโรงบาบัดน้าาเสียที่มีคุณภาพดีแล้ว
หรือยัง รวมถึง การติดตั้งในบริเวณที่มีชุมชนอาศัยหนาแน่นหรือโรงงาน จะช่วยให้เ มืองทราบทันทีว่ามีปัญหา
ของน้ําเสียที่ถูกปล่อยออกมาผิดปกติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ และสามารถเข้าแก้ไขได้ทันท่วงที่ก่อนที่จะ
เกิดปัญหาในวงกว้าง ระบบเฝูาระวังฝุุนควันขนาด PM2.5 และ PM10 ข้อมูลแสดงผลผ่านโปรแกรมที่สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่ ชาวบ้านสามารถทรานสถานการณ์ของฝุุนควันได้แบบเรียวไทม์ ณ เวลาในขณะนั้น ทาให้
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ในการชีวิตหรือออกกาลังกายในที่โล่งแจ้ง จากข้อมูลยัง ช่วย
ให้สามารถออกกติกาในการปรับพฤติกรรมการเผาของประชาชนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพอากาศ เพราะ
จังหวัดสตูลเป็น พื้ น ที่ที่มีคุณภาพอากาศที่ดีที่สุ ดของประเทศ การช่วยกันรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีทาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสิ่งดึงดูด ใจผู้ที่จะมาอาศัยระยะสั้น หรือระยะยาว สุดท้ายระบบบริหาร
จัดการขยะครบวงจร เมื่อมีจานวนประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเพิ่ม จานวนมากขึ้ น ทาให้เกิดขยะทั้งแบบเปียก
ขยะแห้งที่สามารถ recycle ได้ และขยะมีพิษ เมืองจะได้ทาการวางระบบตั้งแต่การ รณรงค์ลดปริมาณขยะที่
จะต้องจัดเก็บ โดยแยกขยะครัวเรือนหรือขยะเปียกนาไปใช้เป็นปุย หรือแก๊สชีวภาพ (circular economy)
เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่วนกลางจะต้องจัด เก็บ ให้เหลือเพียงขยะเปียกที่นาไปสู่กระบวนการฝังกลบ (รองรับได้
อีก 5 ปี จากการ คานวณในเบื้องต้นของพื้นที่เทศบาลเมือง คลองขุด และฉลุง) ขยะแห้งที่สามารถจัดส่งเข้าสู่
กระบวนการ recycle และสุดท้ายขยะมี พิษที่จะถูกนาไปสู่โรงงานหรือการจัดการอย่างถูกวิธี ทั้งห่ว งโซ่ในการ
จัดการขยะจาเป็นที่จะต้องมีระบบและใช้ IoT รวมถึงโปรแกรม ในการช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเข้าร่วมในการคัดแยะขยะ (การสร้างระบบแต้ม ให้คะแนน) 2)
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ อยู่อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน ให้ตรงกับคาขวัญของจังหวัดสตูลที่เป็นเมืองสะอาด สงบ และสุดท้าย 3) ระบบการพัฒนาสตูลเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่ สร้างรายได้และการจ้างงานต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศในทุกมิติสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปสู่ความมั่นคงและความ
ยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะ สามารถสร้างรายได้และสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
จั ง หวั ด สตู ล มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด สู่ “เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ อุ ท ยานธรณี โ ลก
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุข ยั่งยืน ประตูสู่ อาเซียน” มีจุดยืนในการพัฒนาจังหวัด ในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ทางบก และทางทะเล ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล
บริ ห ารจั ด การด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และ ยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน
สังคมพหวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้สอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคตของประเทศ จึง เป็นสิ่งสาคัญ
นาไปสู่การยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่ สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,531,300 คน สามารถทารายได้
ให้กับจังหวัดประมาณ 9,101.47 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
การพัฒ นาพื้น ที่เปู าหมายในจังหวัดสตูล ให้ เป็นเมืองอัจฉริยะ มีศักยภาพในการสนับสนุน
ประชาชนในพื้นที่ จะเป็ นการสนับ สนุ น ให้จุดหมายปลายทางเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะด้วย เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เชื่อมโยงกับจุดหมายปลาย ทางการท่องเที่ยว จาเป็ นต้องใช้โครงสร้าง
พื้น ฐาน ทรั พยากร ข้อมูล และระบบสาธารณูปโภคร่ว มกันกับประชาชนภายในพื้นที่ หาก เมืองมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกันแบบบูรณาการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการใช้ชีวิตที่ดี เป็น
เมืองที่ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อทางข้อมูลได้เหมาะสม ผู้บริหารเมืองสามารถเข้าใจ
ปัจจัยเชิงลึกได้ดี สามารถ ควบคุม การปฏิบัติการต่าง ๆ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีจานวนจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิผล การบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จะ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์ด้วย เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองการให้คา นิยามของนักท่องเที่ยว ใน
สถานะ “ผู้มาเยือน” เป็น “ผู้มาอยู่ระยะสั้น” เป็นการพัฒนา Smart City สู่การเป็น Smart Citizens เป็น
เมืองที่สนับสนุนการใช้ชีวิตและสามารถอานวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่และผู้มาอยู่ระยะสั้น และผู้ที่
แวะมาเยือนภายใน พื้นที่ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลที่
ได้รับ จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทาให้การ พัฒนาจังหวัดสตูลสามารถเดินหน้าพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว จาก
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ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของการบริหารจัด
การเมืองยุคใหม่ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในทุกมิติ
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน
2 ออกแบบ data format ตาม รูปแบบของ
open data platform
3. ติดตั้งระบบจากผลงานเดิมของ มอ.
4. นาเข้าข้อมูลทั้ง 9 ด้าน
5. จัดทา Data virtualization สาหรับการ
บริหารจัดการเมือง
6. พัฒนาและติดตั้ง analytic module
7. ถ่ายทอดและมอบให้กับบริษัทร่วม พัฒนา
เมืองและหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้อง
1 . ส า ร ว จุ ด ติ ด ตั้ ง ที่ แ น่ ชั ด เ พื่ อ อ อ ก ป บ บ
ระบบสื่อสารสาหรับ
ioT ที่จะใฃ้งานกับ
เซนเซอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม GPS รถขยะ ระบบ
ตรวจวัดปริมาณขยะครัวเรือน
2.พัฒนาและผงิตเซนเซอร์
3.พัฒนาโปรแกรมสาหรับรณรงค์การคัดแยกขยะ
recycle และขยะมีพิษ
4.ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ
5. น าเ ข้ า ข้ อ มู ล ไป ยั ง ฐ า น ก ลา ข้ อ มู ล แ ล ะ
ioTPlatform ZConnexThings) เพือ่แสดงและ
วิเคราะห์ผล
6.ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
City Data Platform
เพื่อการออกแบบผัง
เมืองน่าอยู่ของ
จังหวัดสตูล

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ฐานข้อมูลกลางของ 12 เดือน
สตูลครบทั้ง 9 ด้าน
(โรงแรม ประชากร
รถสาธารณะ แผน
ที่ สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการจราจร
ข้อมูลการเข้าออก
(ด่าน)
สาธารณูปโภค และ
สถานศึกษา)

ระบเผ้ า ระวั ง และ
ต ร ว จ ส อ บ
สิ่ ง แวดล้ อ มคุ ณ ภาพ
อากาศ ปริ ม าณน้ า
คุ ณ ภ า พ น้ า แ ล ะ
บริหารจัดการขยะ

1.ออกแบบระบบ Intelligent Operating
Center ที่รองรับการทางานของ 3 เทศบาล
2.ติดตั้งและจัดทา mini data and high
performance computer center
3.ติดตั้ง Smaert pole + CCTV + digital
signage + Smart Ligting ให้กับพื้นที่
4.ติดตั้งและพัฒนาะรบบ AI Analytic เฝูาระวัง
เหตุ แ บบอั ต โ นมั ติ ไ ม่ ใ ช้ ค น คอมพิ ว เตอร

ระบ บรั ก ษาค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ดู แ ล
ประชาชนและ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

1.จานวนสถานีโทร 12 เดือน
มาตรน้า 30 จุด
2 . จ า น ว น ส ถ า นี
คุณภาพอากาศ ฝุุน
30 จุด
3.GPS ติดตั้งรถยะ
20 คัน
4.โปรแกรมบริหาร
จั ด ก า ร ข ย ะ 1
ระบบ
5.Smart ถังขยะ
recycle –ถังขยะมี
พิษ จานวน 50 จุด
1 . ร ะ บ บ Ioc 1 12 เดือน
ระบบ
2.ห้ อ งข้ อ มู ล และ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ประมวลผล
สมรรถนะสู งขนาด
เล็ ก ท างานร่ ว มกั บ
Ioc 1 ระบบ
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ควบคุมดูแลตลอด 24/7
5.เชื่อมต่อระบบเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของจังหวัด
6 . ถ่ า ย ท อ ด ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล ะ ร ะ บ บ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับผิดชอบ
ระบบการพัฒ นาสตูล เป็ น เมืองท่องเที่ย วระดั บ 1.สถานที่ ท่ อ งเที่ ส ะ
โลก
อาดมีสิ่งอานวยความ
สะ ด ว ก ตา ม ค ว า ม
จ าเป็ น ไม่ คุ ก คาม
ธรรมชาติ
2.โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วมี
มาตรฐานเช่ น ที่ พั ก
ร้ า นอาหาร พาหนะ
เดินทาง ศูนย์บริการ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ปู า ย
บอกทางและปู า ย
สถานที่
3.บุ ค ลากรด้ า นการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพ
4 . ร ะ บ บ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวเชิงรุก
5.กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การทอ่ งเที่ย วที่ ตอบ
โจทย์ตลาด
6.การท่องเที่ยวสตูล
เส้ น ทางธรรมชาติ
และอุทยานธรณีโลก
สตูลเป็นจุดหมายการ
ท่องเที่ยวระดับโลก
7.การท่องเที่ยวเมือง
เ ก่ า ส ตู ล ที่ เ ป็ น อั ต
ลั ก ษ ณ์
8.ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
มาตรฐาน
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3 . ก ล้ อ ง CCTV
Outdoor 100 จุด
4.Smart pole 10
จุด
5. Smart lighting
250 หลอด
1.จ านวนนั ก เท่ อ ง
เที่ ย วชาไทยและ
ชาวต่ า งประเทสมี
การเติ บ โ ตอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.สั ด ส่ ว นรายได้
ทางตรงและอ้ อ ม
แ ล ตั ว ท วี คุ ณ
ทางการท่องเที่ยวที่
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
3.สัดส่วนของมูลค่า
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ทางตรง ทางอ้ อ ม
แ ล ะ ตั ว ท วี คุ ณ
ทางการท่ อ งเที่ ย ว
ส่ ง ผ ล ต่ อ GPP
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
4.สตู ล เป็ น แหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ชั้ น น า
ร ะ ดั บ โ ล ก มี
มาตรฐานตาม
ตัวชี้วัดระดับสากล
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 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ IoT, Data analytic และ AI สาหรับการขับเคลื่อนสตูล
เมืองอัจฉริยะภายใต้แนวทาง “Smart City Satun for Sustainable Global Geopark Tourism”
ประกอบด้วย ระบบ City Data Platform ของสตูล ระบบ เฝูาระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
น้าา และบริหารจัดการขยะ ระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชน และระบบการพัฒนาสตูล
เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ต่อยอด ขยายผลนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะของคนไทย
สถาบันการศึกษานาออกไปใช้งานจริง
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา local startup สาหรับพัฒนาเมือง
3. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ลดความเหลื่อมล้า และกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล
ตัวชั้วัดผลผลิต
1.ฐานข้อมูลกลางของสตูล 9 ด้าน ดังนี้ โรงแรม ประชากร รถสาธารณะ แผนที่ สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการจราจร ข้อมูล การเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมือง สาธารณูปโภค และ สถานศึกษา
2 จานวนสถานีโทรมาตรน้ํา 30 จุด จานวนสถานีคุณภาพอากาศ ฝุุน 30 จุด GPS ติดตั้งรถ
ขยะ 20 คัน โปรแกรมบริหารจัดการขยะ 1 ระบบ Smart ถังขยะ recycle - ถังขยะมีพิษ จานวน 50 จุด
3. ระบบ loC 1 ระบบ ห้องข้อมูลและคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูงขนาดเล็กทางาน
ร่วมกับ IOC 1 ระบบ กล้อง CCTV outdoor 100 จุด smart pole - 10 จุด .smart tighting - 250 หลอด
4. สถานที่ท่องเที่ยวสะอาดมีสิ่งอานวยความสะดวกตาม ความจาเป็น ไม่คุกคามความเป็น
ธรรมชาติ / โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน เช่น ที่พักร้านอาหาร พาหนะเดินทาง ศูนย์บริการ
นั ก ท่ องเที่ ย ว ปู า ยบอกทางและปู า ยสถานที่ ท่ องเที่ ยว / บุ ค ลากรด้า นการท่ องเที่ย วที่ คุณ ภาพ / ระบบ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก /กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ตลาด / การท่องเที่ยวสตูล
เส้นทางธรรมชาติ และอุทยานธรณีโลกสตูลเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก / การท่องเที่ยวเมืองเก่าสตูล
ที่มีอัตลักษณ์/ ชุมชนท่องเที่ยวได้มาตรฐาน
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิง
ลบ และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
-ข้อมูลที่ได้จะใช้สําหรับการวาแผน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ทั้งใน่วนของ
ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี จะช่วยให้นักท่องเที่ยวยังคงมา
เที่ยวชมความงามตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจังหวัด
-ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทํา
ให้เกิดการเติบดตของการท่องเทียวอย่างยั่งยืน
ผลกระทบทางสังคม
-ทําให้เมืองสังคมน่าอยู่ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคปราชน เอกชน และหน่วยงานภาครัฐสงผลให้เกิดสังคมที่มีความเข้มแข็ง
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความส้าเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1.บริหารจัดกาเมืองด้วยข้อมูล ทาให้เกิดประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงเรียวไทน์ การวางแผนมีความ
แม่นยา และชัดเจน
2.ปูองกันผลกระทบต่อประชาชน และลดความเสียหาต่อทรัพย์สิน ชีวิตของประชาชน
3.สุขภาพของสิ่งแวดล้อมดี ได้รับการดูแลปกปูอง
4.เมือสงบ สะอาด ปลอดภัย
5.ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ
ลงทุนด้วย
ลงทุนด้วยภาครัฐ ขอรับการสนับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ 104,908,000 บาท หน่วยงานในพื้นที่ ประชาชน เอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด)

หน่วยงานหลัก เทศบาลเมืองสตูล /เทศบาลคลองขุด /เทศบาลตาบลฉลุง / มอ.วิทยาเขต
หาดใหญ่ /ส่วนราชการในจังหวัด
หน่วยงานสนับสนุน สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) / หน่วยงานเอกชนในพื้นที่
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เทศบาลเมืองสตูล
1.ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการสร้าง Appication
ครัวเรือน

เพื่อรณรงค์ช่วยส่งเสริมในการคัดแยกขยะเปียก-ขยะแห้งใน

2.ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมืองและกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
จากประเด็นปัญหาการเกิดขยะสะสมหลายพันตันต่อปีของเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้าศูนย์การกาจัดขยะมูลฝอยและหลุมฝังกลบ จะไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับขยะบางส่วนจึงไม่
ถูกกาจัดอย่างสุขลักษณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับแนวทางแก้ไข้ปัญหาขยะมูลฝอยและ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานั้น เทศบาลเมืองสตูลได้มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีการคัดแยกขยะแบบต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถลดการ
สะสมขยะตกค้างได้อย่างถาวร จากข้อมูลขั้นต้นจึงจาเป็นต่องมีการจัดการสร้างความตระหนักถึงการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชนภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสตูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการการคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจานวนปริมาณขยะและยืด
อายุการใช้งานสถานที่กาจัดขยะของเทศบาลเมืองสตูลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกาลันยีตัน เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะนา Appication มาใช้ในการรณรงค์ช่วยส่งเสริมในการคัดแยก
ขยะ และเป็นการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะ ที่มีการคัดแยกทั้งขยะเปียก-ขยะแห้งในครัวเรือนในครัวเรือน
ของประชาชน และนาไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ โครงการนี้ยังเพิ่มช่องทางในการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ความร่วมมือ คือ หาตลาดเพื่อรับซื้อขยะที่มีค่าถึงบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ หรือส่งเสริมให้
เกิดธนาคารขยะในชุมชนเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการส่งเสริมการคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเกิด
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะของครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ถือเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะ ทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทาให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง
และยั่ ง ยื น และช่ ว ยลดปั ญ หาขยะตกค้ า งสะสมและขยะที่ ถู ก จั ด การไม่ เ หมาะสมได้ ใ นที่ สุ ด
3.วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
ลําดับ

วิธีการ/ขั้นการดําเนินงาน

1.

สร้าง Application ในการเก็บข้อมูลสถิติการคัด
แยกขยะ รวมถึงข้อมูลรายได้จากการขายขยะ
ที่มีค่าของแต่ละ User

2.

สร้าง Application ให้ความรู้การคัดแยกขยะที่
ถูกวิธีเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการใน
การแยกขยะให้ถูกวิธี ทาให้เกิดผู้ใช้ได้ฝึกฝน
ทักษะในการคัดแยกขยะนาไปสู่การปฏิบัตจิ ริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ (ต่อ)
ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
ลําดับ

วิธีการ/ขั้นการดําเนินงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.

กาหนดพื้นที่โครงการนาร่องเป็นโครงการ
บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและอบรม
เครือข่ายความร่วมมือในการใช้งาน
Appication
4. ติดตามการใช้งาน Appication และ
Game จากผู้เข้าร่วมโครงการโดยเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งาน
Appication
5. สรุปผลการดาเนินงานในพื้นที่นาร่องในปี
แรก
4.ผลลัพท์ที่คาดหวัง
ระยะสั้น
1.ได้ Appication ในการเก็บข้อมูลสถิติการคัดแยกขยะ
2.ได้ฐานข้อมูลรายได้จากการขายขยะที่มีค่าของแต่ละ User เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการ
แยกขยะให้ถูกต้อง ทาให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนทักษะในการคัดแยกขยะ นาไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ได้เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ อย่างน้อยร้อยละ 30
ระยะกลาง
ภาคประชาชน มีความตื่นตัวในการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้า
ร่วมโครงการนี้
ระยะยาว
ภาคประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะที่ต้นทางมากขึ้น เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้การจัดการขยะที่ปลายทางมีประสิทธิภาพตามไปด้วย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
เศรษฐกิจรีไซเคิล
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
โครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และสนุกไปกับ Appication ที่พัฒนาขึ้น
ประชาชนได้ความรู้ และเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะใน
ภาพรวมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้นทาง เกิดความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะที่ปลายทางที่มีการคัดแยกอย่างถูกวิธี ส่งผลให้การจัดการขยะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลเมืองสตูลต่อไป
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/กิจกรรม/โครงการ
1.ได้ Appication ในการเก็บข้อมูลสถิติการคัดแยกขยะ
2.มีฐานข้อมูลรายได้จากการขายขยะที่มีค่าของแต่ละ User เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการ
แยกขยะให้ถูกต้อง ทาให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนทักษะในการคัดแยกขยะ นาไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.มีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 30
4.ข้อมูลการคัดแยกขยะจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้ Appication ที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบการลงทุนและ/หรือ Business Model
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีกลยุทธิ์ในการรณรงค์โดยอาศัย
สื่อ Application เป็นตัวกลางที่เข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น ทาให้เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างง่ายๆ และทาให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบรอง: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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1.ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการระบบการบริหารจัดการขยะอัจฉริยะในเขตเทศบาลเมืองสตูล
2.ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมืองและกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาสาคัญที่เทศบาลเมืองสตูลให้ความสาคัญ โดยพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองสตูล ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะของเทศบาลเมืองสตูล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 18 แห่งในพื้นที่เขตเมือง ระบบจัดการขยะอัจฉริยะจะช่วยบริการจัดการขยะตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกประเภทของขยะที่แหล่งกาเนิด ตลอดจน
พัฒนาวิธีการในการจัดเก็บขยะและระบบกาจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ เกิดการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืนต่อไป
กลุ่มเปูาหมายผู้รับประโยชน์ คือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสตุลและพื้นที่ใกล้เคียง
3.วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
ลําดั
บ

วิธีการ/ขั้นการดําเนินงาน

1.

สร้าง Application ที่ช่วยส่งเสริมและ
รณรงค์ในการคัดแยกขยะ
สร้าง Application ระบบจัดเก็บขยะแบบ
อัจฉริยะในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล
สร้างระบบคัดแยกและกาจัดขยะเพื่อผลิต
พลังงานและปุยอินทรีย์
สร้างระบบจัดเก็บและสถานที่เก็บรวบรวม
ขยะอันตรายเพื่อรอการจัดส่งไปกาจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล
สรุปผลการดาเนินงานในพื้นที่นาร่องในปีแรก

2.
3.
4.

5.

1

2

3

4

4.ผลลัพท์ที่คาดหวัง
เกิดระบบบริหารจัดการขยะอัจฉริยะแบบครบวงจร ที่สามารถบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง (การคัด
แยกขยะ) กลางทาง (การจัดเก็บ) และปลายทาง (การกาจัดและนาไปใช้ประโยชน์) ส่งผลให้เกิดของเสีย
เหลือศูนย์หรือ Zero waste ซึ่งเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
1.ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีเปูาหมายแนวทางการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ (2559-2560) ภายใต้แผน
แม่บทการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยของประเทษไทย ปี 2559-2564 (ตามความเห็นชอบ มติ ครม. 20
กันยายน 2559) ในกลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยให้แต่ละจังหวัดมี
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ลาดับความสาคัญของพื้นที่และรูปแบบการจัดการของขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ อปท.ในระดับจังหวัด และเป็นโครงการที่สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและทาให้ปริมาณขยะชุมชนมี
ปริมาณมากขึ้น
3.สามารถกาจัดขยะชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 20,000 ton CO2-eq/ปี
5.สามารถลดปัญหามลพิษและการขนขยะข้ามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เกิดต้นแบบชุมชนท้องถิ่นที่บริหารจัดการขยะชุมชนได้เองอย่างเป็นรูปธรรม ที่ช่วยผลักดันให้แผน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน
ปัจจุบันสัมฤทธิ์ผล
7.ส่งเสริมการใช้ปุยอินทรีย์และลดต้นทุนการทาอาชีพเกษตรกรรม
8.เกิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร
ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมที่ 1. การสร้าง Appication ที่ช่วยส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะ
1.เกิด Appication ที่ช่วยส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะในพื้นที่ เทศบาลเมืองสตูล
2.ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
กิจกรรมที่ 2. การสร้าง Appication ระบบจัดเก็บขยะอัจฉริยะในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล
1.เกิด Appication ระบบจัดเก็บขยะอัจฉริยะ
2.เกิดระบบรถเก็บขนขยะอัจฉริยะโดยติดตั้ง GPS และ Appication ที่เชื่อมต่อกันแบบ Real Time
3.ได้ระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถลดระยะเวลาการจัดเก็บ และไม่มีขยะตกค้าง ลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะในพื้นที่
กิจกรรมที่ 3. ระบบคัดแยกและกําจัดขยะด้วยการผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองสตูล
1.เกิดระบบกาจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ที่ถูกต้องตามหลักสุขภิบาลและไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ขนาด 25 ตันต่อวัน จานวน 1 แห่ง
2.เกิดระบบคัดแยกขยะเพื่อผลิตปุยอินทรีย์ ขนาด 10 ตันต่อวัน จานวน 1 แห่ง
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กิจกรรมที่ 4. ระบบเก็บขนขยะอันตรายอัจฉริยะตามหลักสุขาภิบาลและเก็บรวบรวมขยะอันตรายเพื่อรอ
การจัดส่งไปกําจัดตามหลักวิชาการปีละ 2 ครั้ง
1.เกิด Appication ระบบจัดเก็บขยะอันตรายอัจฉริยะ
2.เกิดระบบเก็บรวบรวมขยะอันตรายอัจฉริยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อรอการจัดส่งไปกาจัดตาม
หลักวิชาการปีละ 2 ครั้ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.เกิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอันตรายอัจฉริยะจานวน 1 แห่ง
รูปแบบการลงทุนและ/หรือ Business Model
-ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานรองรับในปีถัดไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบรอง: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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3) โครงการเมืองสตูลปลอดขยะ (Satun Zero Waste)
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเปูาหมายผู้รับประโยชน์
ปัญหาขยะเป็นปัญหาพื้นฐานของเมืองใหญ่ทั่วโลก เมืองสตูลเป็นเมืองที่กาลังเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทาให้เกิดการ
ผลิตขยะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของการตายของงสัตว์น้า ในทะเลอัน
ดามัน
สตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเที่ยวมากมายในแต่ละปี จึงทา
ให้เกิดปริมาณขยะมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับ
1.

2.
3.

วิธีการ / ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปี)
1
2
3
4

5

สร้าง Platform ในการเชื่อมโยงกลุ่มคนในแต่ละระดับ
อาทิ กลุ่มผู้บริหารเมือง กลุ่มขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ และ
กลุ่มผู้รับบริการ ตลอดจนกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่
อุปทานด้านต่าง ๆ
สร้างระบบบริหารจัดการขยะของเมืองที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงระบบนิเวศเมืองสตูลปลอดขยะ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบนิเวศน์เมืองสตูล
ปลอดขยะ
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เปูาหมายดีขึ้น
2) เกิดวัฒนธรรมการคัดแยกขยะ
3) การมีส่วนร่วมของคนเมืองเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะเชิงสร้างสรรค์
4) นักคัดแยกขยะยุค 4.0
5) มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การสร้างรายได้แบบเครดิต
7) ระบบรายได้แบบสหกรณ์
8) ปริมาณขยะที่ฝั่งกลบลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
9) คุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองดีขึ้น
10) การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน อาทิ ภาครัฐ อปท. เอกชน สถาบันวิชาการ

และชุมชน
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 ผลกระทบนเชิงเศรษฐกิจและสังคม
1) ปริมาณขยะของเมืองลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
2) การตื่นตัว มีส่วนร่วม และสร้างวัฒนธรรมของการคัดแยกขยะของคนในเมืองสตูล
3) การตื่นตัว มีส่วนร่วม ในการงดใช้โฟม และถุงพลาสติก
4) เกิดเศรษฐกิจการคัดแยกขยะ แบบกระจายในระดับบุคคล ครัวเรือน และกลุ่มห่วงโซ่
อุปทาน
5) แบบจาลองประยุกต์ใช้และขยายผลให้ครอบคลุมทั้งเมืองสตูล หรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ / กิจกรรม / โครงการ /
1) จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
2) จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม
3) จานวนขั้นตอนของการคัดแยกและปริมาณขยะ
4) มีศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและประสานงาน
5) มี Application & Dashbord ในการบริหารจัดการขยะ
6) จานวนผู้ใช้ Application การมีส่วนร่วมในระบบ Application
7) จานวนผู้เยี่ยม web site
8) มีฐานข้อมูลปริมาณเชิงระบบด้านบริหารจัดการขยะ
9) จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมและแชร์ระบบ
10) จานวยหน่วยงานที่เข้าร่วมและแชร์ระบบ
11) จานวนคนที่มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 รูปแบบการลงทุน และ / หรือ Business Model
- ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐรองรับในปีต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 ผู้รับผิดชอบหลัก / รอง
ผู้รับผิดชอบหลัก
เทศบาลเมืองสตูล
ผู้รับผิดชอบรอง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
4. บริการจัดการน้ําเสีย / กิจกรรมติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย / โครงการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(งบประมาณ 18,500,000.00 บาท)
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลเมือง เป็นระบบที่นาน้าเสียจากทุกพื้นที่ของเทศบาลเมือ ง
สตูล เข้าสู่กระบวนการบาบัดน้า เพื่อกาจัดมลสารที่อยู่ในน้าเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อแม่น้า ลาคลอง แหล่งน้าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ การเฝูาระวัง ควบคุมคุณภาพ
น้าทิ้ง ที่ผ่านการบาบัดแล้ว ให้มีคุณภาพดี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด และไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ รวมถึงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง กาหนด
มาตรการควบคุมการระบายน้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซึ่งมีกาหนดควบคุมระบายน้า
ทิ้ง การจัดการบาบัดน้า จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการเฝูาระวังประสิทธิภาพระบบ
บาบัดน้าเสียอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี รวมถึงเทศบาลเมืองสตูลจะต้องส่งเสริมให้เกิดความ
พร้อม ในการใช้งาน และบารุงรักษา โดยวิธีการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย ให้ใช้งานได้ถูกต้อง
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ
1 สืบค้นข้อมูลระบบบาบัดน้าเสียที่สามารถใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
2 ออกแบบระบบการบาบัดน้าเสียให้มีความเหมาะสม โดยการศึกษาและพัฒนาโดยนวัตกรรม
3 จัดประชุมประชาชนเพื่อให้เข้าร่วมโครงการบาบัดน้าเสียจากครัวเรือน
4 นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบและสรุปผล
5 จัดทาระบบบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมทั้งเทศบาล
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การบาบัดขั้นเตรียมการ (preliminary treatment) เป็นขั้นตอนการแยกสิ่งสกปรกที่มี
ขนาดใหญ่ ไม่ละลายน้าออกจากน้า โดยการใช้ตะแกรง (Screens)
2. การบาบัดขั้นต้น (primary treatment) น้าเสียที่ผ่านขั้นตอนมา จะถูกนามาตกตะกอน
ในถังตกตะกอน ซึ่งเรียกว่า primary sludge การบาบัดในขั้นนี้จะลดค่า BOD ได้ประมาณ 2540% แล้วแต่คุณลักษณะของน้าทิ้งและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน
3. การบาบัดขั้นที่สอง (secondary treatment) จะถูกนาเข้าไปสู่ถังเติมอากาศซึ่งจะมีการ
เติมอากาศให้แก่แบคทีเรียโดยใช้เครื่องเติมอากาศ แบคทีเรีย ช่วยย่อยสลายและกาจัดสารอินทรีย์
หรือBOD ซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด์ ออกไปจากน้า กลายเป็นตะกอน ตกลง
ไปที่ก้นถังกากตะกอนในส่วนนี้จะถูกนาไปกาจัดต่อไปน้าในส่วนบนของถังตกตะกอนจะใสขึ้น
4. การบาบัดขั้นที่สาม (Tertiary treatment) ต้องการความบริสุทธิ์สะอาดสามารถนา
กลับมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ กระบวนการบาบัดนี้จึงเป็นกระบวนการเคมีรวมกับฟิสิกส์ - เคมี น้า
ทิ้งจากการบาบัด จะถูกนามาตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีแยกสารประกอบฟอสเฟตออกด้วยปูนขาว
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จากนั้ น จึ ง น ามาก าจั ด สารอิ น ทรี ย์ ที่ เ หลื อ อยู่ ด้ ว ยกระบวนการทาง ฟิ สิ ก ส์ -เคมี ด้ ว ยวิ ธี ก าร ion
exchange ซึ่งจะได้น้าที่สะอาดเมื่อผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วจะได้น้าที่สะอาด
 ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1 จัดทาระบบบาบัดน้าเสียก่อนระบายลงสู่ลาคลอง จานวน 37 จุด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ระยะสั้น ทาระบบบาบัดน้าเสียบริเวณปลายท่อและรางระบายน้าทุกจุด
ระยะกลาง ประชาชนเข้าใจและร่วมกันจัดทาระบบบาบัดน้าเสียจากครัวเรือน
ระยะยาว สามารถนานวัตกรรมจากงานวิจัย สู่การจัดทาระบบบาบัดน้าเสียสู่ทุกชุมชน
และผลจากการบาบัดน้าเสียทาให้คุณภาพน้าและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าเพิ่มขึ้น
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ / กิจกรรม / โครงการ
เชิงปริมาณ
จัดทาระบบบาบัดน้าเสียก่อนระบายลงสู่ลาคลอง จานวน 37 จุด
เชิงคุณภาพ
1 ทาให้คุณภาพน้าและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าเพิ่มขึ้น
2 ลดปริมาณสารเคมีในน้า
 รูปแบบการลงทุน
1. ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. งบประมาณของเทศบาล
 ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานเทศบาลเมืองสตูล

หน้า 50

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

 ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
5. บริการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ / โครงการระบบไฟ LED ควบคุมด้วยระบบอิเล็คโทรนิค /
โครงการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการแสงสว่างในเมือง Smart Lighting
งบประมาณ 50,000,000.00 บาท
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากพูดถึงระบบแสงสว่างทั่วไป มักจะนึกถึงแสงสว่างจากชุดโคมนีออนที่มี
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยหลอดนีออนที่ต้องมีบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ หรือชุดโคมที่ใช้หลอด
ประหยัด เป็นต้น ในขณะที่ยุคใหม่หลายแห่งเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ทีป่ ระหยัดพลังงานและมีอายุ
การใช้งานนานยิ่งขึ้น
แต่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นระบบแสงสว่างที่ยึดติดกับการใช้ไฟฟูากระแสสลับหรือที่เรียกว่า ไฟ AC เป็น
แหล่งพลังงาน ที่นอกจากจะก่อให้เกิดความร้อนและสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว ยังมีแรงดันสูงถึง 220 โวลต์ จึง
อาจทาให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้หรือเกิดอัคคีภัยได้ หากสวิตช์ สายไฟ หรือขั้วหลอดชารุด นอกจากนี้ การติดตั้ง
การดูแล และการบารุงรักษา ยังต้องเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่มีความชานาญด้านไฟฟูากาลัง หรือเป็นฝุาย
อาคารสถานที่เข้ามาดูแล
แต่วันนี้แนวความคิดเดิมๆ ของระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในอาคารยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปแล้ว ด้วย
เทคโนโลยี Redwood Intelligent Lighting Networks ที่มีความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย และ
สามารถควบคุมการให้แสงสว่างได้หลากหลาย
ระบบแสงสว่างผ่านเครือข่าย
แทนที่จะใช้สายไฟเพื่อเป็นเส้นทางนาพลังงานไฟ AC แรงดัน 220 โวลต์ จ่ายให้กับหลอดไฟ
เทคโนโลยี Intelligent Lighting Networks เลือกใช้ไฟกระแสตรง หรือไฟ DC แรงดันต่า ส่งผ่านสายทองแดง
ในระบบเครือข่าย หรือสาย LAN ที่เรารู้จักกันดีไปยังชุดโคม LED แบบใหม่นั่นเอง
ด้วยเทคโนโลยีนี้ ไม่เพียงช่วยให้เทศบาลสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟูาได้เท่านั้น แต่ไฟ DC
แรงดันต่า ยังมีความปลอดภัยกว่าไฟ AC หากมีการติดตั้งเครื่องสารองไฟฟูาหรือ UPS ให้กับระบบนี้ เมื่อ
ไฟฟูาดับ ระบบแสงสว่างที่ทางานผ่านเทคโนโลยี Intelligent Lighting Networks ก็ยังคงทางานจากไฟฟูา
สารองได้ระยะเวลาหนึ่งอีกด้วย
เมื่อทางานอยู่บนระบบเครือข่าย ระบบแสงสว่างที่ใช้เทคโนโลยีนี้ ยังช่วยให้การบริหารจัดการและ
การควบคุมระบบแสงสว่างภายในอาคารทาได้อย่างง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมจากศูนย์กลาง ซึ่งสามารถ
ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เรื่องระบบไฟฟูาอีก
ต่อไป ถือเป็นการส่งมอบหน้าที่ช่วยฝุายไอทีไปโดยปริยาย
ซอฟต์แวร์บริหารระบบแสงสว่างนั้น สามารถควบคุมการทางานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเร่ง
หรือหรี่ไฟเพื่อปรับระดับความสว่าง การบันทึกระดับแสงที่ใช้ประจา เช่น การปรับแสงบนถนนสาธารณะ
สวนสาธารณะ การปรับแสงในห้องประชุม แสงสาหรับการฉายโปรเจ็กเตอร์ แสงสาหรับการประชุมทั่วไป
และแสงสาหรับการทาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เป็นต้น
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ
1.การกําหนดปัญหาหรือความต้องการ ถนนสายรองในเขตเทศบาล
2.การรวบรวมข้อมูล รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ หรือวิธีการที่จะใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้ได้มากที่สุดจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้
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เป็นข้อมูลในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน
3.การเลือกวิธีการ เทคโนโลยี Redwood Intelligent Lighting Networks ในการดูแลความ
ปลอดภัย และสามารถควบคุมการให้แสงสว่างภายในเขตเทศบาลทั้งหมด
4.การออกแบบและปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนการถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการทีเ่ ลือกไว้ออกมาเป็นภาพร่าง3มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนาเสนอวิธีการ รวมถึงการลง
มือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้
5.การทดสอบ ทาการทดสอบระบบบริเวณถนนยาตราสวัสดี เพื่อทาการศึกษาผลดี ผลเสีย เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในการดาเนินโครงการในเขตเทศบาลทั้งหมด
6.การปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือวิธีการแก้ปัญหาหรอสนองความ
ต้องการที่ใช้ไม่ได้หรือบกพร่อง หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ต้องกลับไปขั้นตอนการเลือกวิธีการใหม่อีก
ครั้ง
7.การประเมินผล พิจารณาผลงานหรือวิธีการที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วว่าสามารถบรรลุเปูาหมาย คือ
แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ มีประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้
หรือสิ่งแวดล้อม ทนทาน และสวยงานหรือไม่ หากยังไม่ดีพอก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปจนกว่าจะได้ผลงานหรือวิธี
ที่ดีที่สุด
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เป้าหมายเชิงปริมาณ ติดตั้งระบบเทคโนโลยี Redwood Intelligent Lighting Networks ใน
การดูแลความปลอดภัย และสามารถควบคุมการให้แสงสว่างของไฟฟูาสาธารณะในถนนสายรอง อาคารต่างๆ
ของเทศบาลทั้งหมด แบ่งเป็นดังนี้
1. ถนนสายรองจานวน 20 สาย
2. อาคารตลาดสด
3. อาคารสานักงาน
4. สนามรัชกิจประการ
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
6. สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
7. TK PARK
8. ศูนย์อนามัย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการ
ใช้ไฟฟูาตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน เป็นต้น
ระยะสั้น ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟูาทาให้ประหยัดค่าไฟประจาน้อยลง
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ระยะกลาง สามารถอัตราการลดพลังงานไฟฟูาของหน่วยงาน และส่งผล
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ระยะยาว เป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย
โดยเฉพาะกับภาวะที่กาลังเป็นปัญหาของโลกในเวลานี้ ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ในชื่อ “ภาวะ
เรือนกระจก” ที่กาลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง กับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของโลก และปัญหา
ด้านมลภาวะนี้ ก็ยังส่งผลไปถึงคุณภาพด้านสุขภาพของประชาชนอีกด้วย
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
เป็นการช่วยเหลือชาติโดยตรง เพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยเรา ยังจาเป็นต้องพึ่งพาการ
นาเข้าเชื้อเพลิง เช่น น้ามัน รวมถึงก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศอีกจานวนมาก เนื่องจากเรายังไม่
สามารถผลิตพลังงาน ที่มีอยู่ภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้
โดยการที่เราจาเป็นต้องนาเข้าพลังงานนี้ ทาให้เป็นภาระทางการเงินของประเทศ เพราะต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย เป็นจานวนเงินมหาศาลในแต่ละปี หากสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้ ก็
ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจตามไปด้วย
แต่การลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการพัฒนา และผล
ของการศึกษาอาจไม่สอดคล้องกับอนาคต
ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ / กิจกรรม / โครงการ
เชิงปริมาณ
สามารถติดตั้งระบบเทคโนโลยี Redwood Intelligent Lighting Networks ใน
การดูแลความปลอดภัย และสามารถควบคุมการให้แสงสว่างของไฟฟูาสาธารณะในถนนสาย
รอง อาคารต่างๆของเทศบาลทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. สามารถอัตราการลดพลังงานไฟฟูาของหน่วยงานได้อย่างน้อย 25%
2. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงาน 100%
รูปแบบการลงทุน
1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการบริการสาธารณะ 100%
2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องงการประหยัดพลังงานแก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และตะหนักเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
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6) โครงการเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งในภาคประชาชนแบบ real time เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในเขต
เทศบาลเมืองสตูล
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเปูาหมายผู้รับประโยชน์
จากสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศด้านฝุุนควันพิษ PM 2.5 เกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดสตูล ที่ผ่านมา จาการเผาปุาในประเทศอินโดนีเซีย และหลายจังหวัดเริ่มมีการตื่นตัว โดยทางจังหวัด
สตูลมีหลายหน่วยงานออกมาตรการปูองกันเพื่อให้ค่าฝุุนควันพิษลดลง ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศด้านฝุุน
ควันพิษเกิดจาก ควันดารถยนต์โดยสาร รถบรรทุกทุกชนิด และรถยนต์ที่ใช้น้ามันดีเซล ฝุุนละอองจาการ
ก่อสร้าง และที่สาคัญคือการเผาในที่โล่ง ที่ผ่านมาในจังหวัดสตูลมีชาวบ้านลักลอบเผากิ่งไม้ ใบหญ้า พบว่ามี
กลุ่มควันและฝุุนละอองลอยเข้าปกคลุมไปตามบ้านเรือนประชาชน และลอยไปทั่วเป็นบริเวณกว้างปกคลุมตาม
ท้องถนน ซ้าเติมสถานการณ์ไฟปุาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จากปัญหาดังกล่าวโครงการนี้จึงต้องมีการสื่อสารสร้างความตระหนักทั้งในภาคประชาชน
ทั่วไปและภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง โดยประชาชนทุกคนจะสามารถส่งภาพวีดีโอรายงาน
เหตุการณ์เผาในที่โล่งในเขตเทศบาลไปยังเพจเพื่อให้เกิดการรับรู้และดาเนินการโดยผู้รับผิดชอบได้แบบ real
time จึงก่อให้เกิดการ ลด ละ เลิก การเผาในที่โล่งอย่างยั่งยืน
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ
1. สร้าง Application สาหรับการติดตามสถานการณ์การเผาในที่โล่งสาหรับใช้ในพื้นที่
เทศบาลเมืองสตูล โดยอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้สามารถมีสิทธิ์ในการรายงานสถานการณ์เผาในที่
โล่งผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมภาพถ่าย และระบุตาแหน่งที่เกิดเหตุไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้สามารถรายงานสถานการณ์หมอกควันและการ
เผาได้แบบ Real time และเชื่อมต่อกับ Application
3. กาหนดพื้นที่นาร่องในการอบรมให้ความรู้ในการใช้ Application ทีสร้างขึ้น และสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นในภาคประชาชนและภาคเกษตรกรรม
4. ติดตามตรวจวัดค่าฝุุนละอองในบรรยากาศ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพอากาศ
ย้อนหลังก่อนทาโครงการ
ลําดับ
1.

วิธีการ / ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ (ปี)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและ สร้าง Application
สาหรับการติดตามสถานการณ์การเผา
ในที่โล่ง
1.2 ทดสอบการใช้งาน
1.3 ปรับปรุง Application ให้
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
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2.

อบรมสร้างความตระหนักในภาค
ประชาชนทั่วไปและภาคเกษตรกรรรม
ที่เกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง

ลําดับ

วิธีการ / ขั้นตอนการดําเนินงาน

3.

4.
5.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปี)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

อบรมการใช้งาน Application และ
ติดตามพัฒนาให้ Application ทันต่อ
ทุกสถานการณ์
สนับสนุนให้เกิดการใช้งานในช่วง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตรวจวัดค่าฝุุนละอองและรายงานผล
ใน Application

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระยะสั้น
1. ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเชื่อมต่อกับ Application สาหรับการติดตาม
สถานการณ์เผาในที่โล่งสาหรับใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล
2. ทาให้เกิดเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในการเฝูาระวังการเผาในที่โล่งเพิ่มมากขึ้น จาการ
สื่อสารสร้างความตระหนักทั้งในภาคประชาชนทั่วไปและภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง
ระยะยาว
1. ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทาการเกษตรโดยยกเลิกการเผาเพิ่มมาก
ขึ้น ก่อนให้เกิดการ ลด ละ เลิก การเผาในที่โล่งอย่างยั่งยืน และทาให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุุนละอองและมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสตูล ทาให้ได้เครือข่ายในการเฝูาระวังปัญหาการลักลอบเผาในที่โล่งที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศไปกระทบกับการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสตูล และมีตัวกลางเป็น
Application ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานในการรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ทาให้เกิดการ
ตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดปัญหาฝุุนละอองได้อย่างยั่งยืน ทาให้เทศบาลเมืองสตูลมี
รายได้ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจากการที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นใจแก่นักลงทุนได้ว่าสังคมน่า
อยู่และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 ตัวชีวัดความสาเร็จของบริการ / กิจกรรม / โครงการ
1. ได้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ Application สาหรับการติดตามสถานการณ์การ
เผาในที่โล่งสาหรับใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล
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2. ได้เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนและภาคเกษตรกรในการเฝูาระวังการเผาในที่
โล่งอย่างน้อย 200 คนในปีแรก
3.คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือค่าฝุุนละอองในบรรยากาศในพื้นที่มีค่าลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
 รูปแบบการลงทุน และ / หรือ Business Model
การลงทุนโดยภาครัฐในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและสร้าง Application
เชื่อมต่อ สาหรับการติดตามสถานการณ์การเผาในที่โล่งสาหรับใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล และส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือในการใช้ Application โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการโครงการนี้
อย่างเต็มประสิทธิภาพในการเฝูาระวังและลดปัญหาฝุุนละอองในเขตเทศบาลเมืองสตูล
 ผู้รับผิดชอบหลัก / รอง
ผู้รับผิดชอบหลัก
เทศบาลเมืองสตูล
ผู้รับผิดชอบรอง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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เทศบาลตําบลฉลุง
 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
1. โครงการติดตามรถเก็บขนขยะด้วย GPS Tracking เพื่อป้องกันขยะตกค้างตามท้องถนน
(โครงการถนนปลอดถังขยะ)
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

จากปัญหาค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะทั่วไปสูง และส่วนหนึ่งมีสาเหตมาจากมีการนาขยะ
จากนอกพื้นที่มาลักลอบทิ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลฉลุงตามจุดวางถังขยะสาธารณะ เทศบาลฯ จึง
ได้นาโครงการถนนปลอดถังขยะมาใช้แก้ปัญหานี้ ซึ่งได้เริ่มโครงการนาร่องไปตั้งแต่ เดือนกันยายน
พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ซึ่งวิธีการดาเนินงานได้เปลี่ยนไปจากการที่รถบรรทุกขยะเก็บจากจุดวางถังขยะ
สาธารณะเป็นการเก็บจากครัวเรือนโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาจัดเก็บในแต่ละวันเพิ่มจาก
จานวนจุดเก็บที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รถบรรทุกขยะมีเพียงคันเดียว ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลฯ สามารถ
บริหารจัดการไม่ให้เกิดขยะตกค้าง จึงจาเป็นต้องมีเทคโนโลยีในการช่วยบริหารจัดการเส้นทางวิ่งเก็บ
ขนขยะให้สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกับการประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านในการขอ
ความร่วมมือนัดวันเก็บขนอย่างเหมาะสม
เทศบาลฯ จึงมีแนวคิดติดตั้งเครื่อง GPS Tracking ไว้กับรถบรรทุกขยะเพื่อติดตาม
เส้นทางการขับเก็บขนขยะในแต่ละวัน สาหรับใช้วิเคราะห์หาความถี่ที่จาเป็นสาหรับเส้นทางแต่ละ
สาย ในการลดระยะเวลาการจัดเก็บลงในแต่ละวัน และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็น
การเฝูาระวังการทางานของพนักงานเก็บขนให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีการละเลยการ
จัดเก็บจนเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนได้ในอนาคต
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ GPS Tracking (โปรแกรม
ติดตาม)
ติดตั้งอุปกรณ์
ทดลองใช้งาน เก็บข้อมูล วิเคราะห์เส้นทางเพื่อ
หาความถี่ที่เหมาะสมจากถนนแต่ละสาย
สรุปผลการดาเนินโครงการในพื้นที่ในปีแรกที่เริ่ม
ดาเนินการ

2.
3.
4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการดาเนิน โครงการเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการขั้นทดลองหาเส้นทาง และความถี่ที่เหมาะสม
ในปีที่ 2 เป็นการวัดศักยภาพการทางานที่แท้จริง เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือเพื่อเทียบกับปีก่อน
ในปีที่ 3 การขยายผลการทางานไปยังรถบรรทุกขนาดเล็กอื่นๆ สาหรับใช้สนับสนุนโครงการ
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. มีเครื่องมือสาหรับใช้ติดตามเส้นทางการเก็บขนขยะแบบเรียลไทม์
2. สามารถหาความถี่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน โดยไม่เหลือขยะตกค้าง
3. ได้เครื่องมือทวนสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อปูองกันการ
ละเลยปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ถูกต้องเรียนได้
ระยะกลาง
ทาให้ภาคประชาชนเกิดการตื่นตัว ในการจัดการขยะมากขึ้น โดยสามารถสร้างความมีวินัยใน
การนาขยะทั่วไปมาวางไว้ตามเวลาที่กาหนด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนสวยงามอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะยาว
ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะที่ต้นทางมากขึ้น เกิดการคัดแยกขยะที่ต้น ทาง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้การจัดการขยะที่ปลายทางมีประสิทธิภาพไปด้วย เป็นการสร้างความมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชนจากครัวเรือนโดยตรง
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิง
ลบ และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง จากการบริหารเส้นทางการเก็บขนแล้ว อีกทาง
หนึ่งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากการเทศบาลฯ ไปรับขยะจากหน้าบ้านโดยตรง
ทาให้ชาวบ้านเกิดความละอายที่จะทิ้งขยะแบบเดิมๆ โดยไม่มีการคัด แยก เพราะจะทาให้ผู้อื่นมองว่าขาด
จิตสานึกทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ จากหลักฐานที่อยู่หน้าบ้านตนเอง ซึ่งคาดว่าจะเกิดการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะในภาพรวมของเทศบาลฉลุงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่
ต้นทาง เกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะที่ปลายทางที่มีการคัดแยกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลตาบลฉลุง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความส้าเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1. ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่
2. ไม่มีเหตุร้องเรียนเนื่องจากขยะตกค้าง
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 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ
Business Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมโปรแกรมติดตาม สาหรับติดตาม
รถบรรทุกขยะ และ ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
2. โครงการสร้าง Application เพื่อนัดหมาย จองวันที่จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

จากความสาเร็จในการส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ทาให้การลดขยะทั่วไปซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดที่สูง สามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อีก ณ ต้นทาง โดยความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลตาบลฉลุง ได้มีการสร้าง
เครือข่ายกับชาวบ้านไว้ทั้งสิ้น 4 ชุมชน ทาให้สามารถดาเนินการได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าจากแนวโน้มปริมาณขยะ
ทั่วไปที่ยังคงมีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลตาบลฉลุงจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบของตลาดนัด
ขยะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งจากการสารวจที่ผ่านมา พบว่าขยะทั่วไปจากชุมชนในปัจจุบันจะ
ยังคงมีขยะรีไซเคิลปะปนอยู่อีก จานวนหนึ่ง โดยพบว่าบางครัวเรือนไม่สามารถจัดเก็บขยะรีไซเคิลได้นานเพียงพอ
ต่อรอบการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล เนื่องจากขาดสถานที่จัดเก็บ หรือทาให้พื้นที่รก ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่สะอาด และอาจเป็นแหล่งซ่อนตัวของสัตว์พาหะนาโรคได้ จึงทาให้ชาวบ้านมักตัดปัญหาโดยการทิ้ง
รวมกับขยะทั่วไป โดยเฉพาะขยะที่ไม่มีมูลค่า หรือมีแต่ต่ามากๆ
ด้วยเหตุผลนี้ทางเทศบาลตาบลฉลุง จึงมีแนวคิดที่ จะนาแอปพริเคชั่น (Application)
มาใช้ช่วยในการอานวยความสะดวกต่อชาวบ้าน โดยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถนัดหมาย หรือจองวัน
จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลกับเจ้าหน้าที่ในการนารถซาเล้ง (ตลาดนัดขยะรีไซเคิลเคลื่อนที่) เข้าให้บริการ
ชาวบ้านตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย ซึ่งเป็นการต่อยอดการบริการจากเดิมให้มีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะทาให้สามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะต้น
ทาง และคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะทั่วไปได้ในที่สุด
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

สร้าง Application ในการนัดหมาย จองวันใน
การทากิจ กรรมตลาดนั ด ขยะรี ไ ซเคิล ทดสอบ
ระบบกับพื้นที่นาร่อง
กาหนดพื้นที่โครงการนาร่องเป็น ชุมชนที่สมัคร
ใจเข้าร่ ว มโครงการ และอบรมเครื อข่ายความ
ร่วมมือในการใช้งาน Application
ติดตามการใช้งาน Application จากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การใช้งาน Application
สรุป ผลการดาเนิ นโครงการในพื้น ที่นาร่องในปี
แรกที่เริ่มดาเนินการ

2.
3.
4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการดาเนิน โครงการเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการในพื้นที่นาร่อง 4 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลฉลุง (เริ่มจาก แกนนาชุมชน
อสม. อถล. และกลุ่มชาวบ้านที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ)
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยังชาวบ้านกลุ่มอื่นฯ โดยนาความสาเร็จจากปีที่ 1 มาใช้สร้างแรงจูงใจ
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. มี Application ในการนัดหมาย และจองวันสาหรับจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล
2. มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล (การเติบโตของกิจกรรม)
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ระยะกลาง
ทาให้ภาคประชาชนเกิดการตื่นตัวในการคัดแยะขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้
ระยะยาว
ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะที่ต้นทางมากขึ้น เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้การจัดการขยะที่ปลายทางมีประสิทธิภาพไปด้วย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
เศรษฐกิจไรไซเคิล
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิง
ลบ และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้ ท าให้ เ กิ ดแรงจู ง ใจในการคั ด แยกขยะที่ ต้น ทาง จาก Application ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประชาชนได้ความรู้ และเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะใน
ภาพรวมของเทศบาลฉลุงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง เกิด
ความสะดวกในการเก็บรวบรวม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะที่ปลายทางที่มีการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลตาบลฉลุง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความส้าเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1.
2.
3.
4.

มี Application ในการนัดหมาย จองวันจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล
มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล
มีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น
ข้อมูลการคัดแยกขยะจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้ Application ที่พัฒนาขึ้น
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 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ
Business Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ภาครั ฐ ควรให้ การสนั บ สนุ นการรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีกลยุทธ์ในการ
รณรงค์โดยอาศัยสื่อ Application เป็นตัวกลางที่เข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างง่ายๆ และทาให้เกิดจากปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
3. โครงการสร้าง Application เพื่อนัดหมาย รับขยะอินทรีย์ไปกําจัด
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

จากความสาเร็จในการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปตั้งแต่บ้านเรือน
ทาให้การลดขยะทั่วไปซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการกาจัดที่สูง สามารถลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ซึ่งมีน้าหนักมากออกไปกาจัดโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ นาไปเป็นอาหารสัตว์ การผลิตปุยน้า ปุยอินทรีย์ และการ
ผลิตแก๊สชีวภาพโดยความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลตาบลฉลุง ได้มีการสร้างเครือข่าย
กับชาวบ้านไว้ทั้งสิ้น 4 ชุมชน ทาให้สามารถดาเนินการได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าจากแนวโน้มปริมาณขยะทั่วไปที่
ยังคงมีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลตาบลฉลุงจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบของการบริการเก็บขน
ขยะอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งจากการสารวจที่ผ่านมา พบว่าขยะทั่วไปจากชุมชนในปัจจุบันจะ
ยังคงมีขยะอินทรีย์ปะปนอยู่อีกจานวนหนึ่ง โดยพบว่าบางครัวเรือนไม่สามารถจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้เป็นเวลานาน
เนื่องจากขาดสถานที่จัดเก็บ หรือส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และอาจเป็นแหล่งซ่อนตัวของสัตว์พาหะนาโรคได้ จึงทาให้
ชาวบ้านมักตัดปัญหาโดยการทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ส่งผลให้น้าหนักขยะทั่วไปสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการกาจัดจึงสูงขึ้น
ตาม
ด้วยเหตุผลนี้ทางเทศบาลตาบลฉลุง จึงมีแนวคิดทีจ่ ะนาแอปพริเคชั่น (Application) มา
ใช้ช่วยในการอานวยความสะดวกต่อชาวบ้าน โดยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถนัดหมาย หรือจองวัน และ
เวลากับเจ้าหน้าที่ในการนารถซาเล้งเข้าให้บริการชาวบ้านตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย ซึ่งเป็นการต่อยอดการ
บริการจากเดิมให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะทาให้สามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแล้ว
ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะต้นทาง และคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการกาจัดขยะทั่วไปได้
ในที่สุด
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

สร้ า ง Application ในการนั ด หมาย จองวั น
เวลาในการให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขนขยะอิ น ทรี ย์ จ าก
บ้านเรือน
กาหนดพื้นที่โครงการนาร่องเป็น ชุมชนที่สมัคร
ใจเข้าร่ ว มโครงการ และอบรมเครือข่ายความ
ร่วมมือในการใช้งาน Application
ติดตามการใช้งาน Application จากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การใช้งาน Application

2.
3.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.

สรุป ผลการดาเนิ นโครงการในพื้นที่นาร่องในปี
แรกที่เริ่มดาเนินการ

สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้ น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการด าเนิ น โครงการเป็ น ระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการในพื้นที่นาร่อง 4 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลฉลุง (เริ่มจาก แกนนาชุมชน
อสม. อถล. และกลุ่มชาวบ้านที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ)
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยังชาวบ้านกลุ่มอื่นฯ โดยนาความสาเร็จจากปีที่ 1 มาใช้สร้างแรงจูงใจ
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. มี Application ในการนัดหมาย และจองวันเวลาสาหรับให้บริการเก็บขนขยะขยะอินทรีย์
2. มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมใช้บริการเก็บขนขยะอินทรีย์ผ่าน แอปพลิเคชั่น
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ระยะกลาง
ทาให้ภาคประชาชนเกิดการตื่นตัวในการคัดแยะขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้
ระยะยาว
ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะที่ต้นทางมากขึ้น เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้การจัดการขยะที่ปลายทางมีประสิทธิภาพไปด้วย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
เศรษฐกิจไรไซเคิล
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จาก Application ที่พัฒนาขึ้น ประชาชน
ได้ความรู้ และเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในภาพรวมของ
เทศบาลฉลุงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง เกิดความสะดวกใน
การเก็บรวบรวม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะที่ปลายทางที่มีการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความ
ยั่งยืนในการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลตาบลฉลุง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความส้าเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1. มี Application ในการนัดหมาย จองวัน เวลา ในการให้บริการเก็บขยะขยะอินทรีย์
2. มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมใช้บริการเก็บขนขยะอินทรีย์ผ่าน แอปพลิเคชั่น
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3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น
4. ข้อมูลการคัดแยกขยะจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้ Application ที่พัฒนาขึ้น
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ภาครั ฐ ควรให้ การสนั บ สนุน การรณรงค์ การคัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทางและมีกลยุทธ์ใ นการ
รณรงค์โดยอาศัยสื่อ Application เป็นตัวกลางที่เข้าถึงประชาชนในยุคปัจจุบั นได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างง่ายๆ และทาให้เกิดจากปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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เทศบาลตําบลคลองขุด
 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
1. โครงการสร้ า ง Application เพื่ อรณรงค์ ช่วยส่งเสริ ม ในการแยกขยะเปียก – ขยะแห้งใน
ครัวเรือน
 ความสอดคล้ อ งกั บ โจทย์ปั ญ หาเมื อ ง และกลุ่ ม เปู า หมายผู้ รั บประโยชน์ (อธิบายว่ าบริ การ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

จากประเด็นปัญหาการเกิดขยะสะสมหลายตันต่อปีของเทศบาลตาบลคลองขุด ซึ่งบ่อ
กาจัดขยะมูลฝอยไม่มีศักยภาพเพียงพอ และขยะบางส่วนได้มีการกาจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะจึงส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานั้น เทศบาลตาบลคลองขุดได้มีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง แต่ยังขาด
ความร่วมมือจากทางประชาชนจึงไม่มีการคัดแยกแบบต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถลดปัญหาขยะได้อย่างถาวร
จากข้อมูลข้างต้นจึงจาเป็นต้องมีการจัดการสร้างความตระหนักถึงการแผกขยะให้กับประชาชนภายในเทศบาล
ตาบลคลองขุดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณ
ขยะลงให้ได้ โครงการนี้จคงมีแนวคิดที่จะนา Application มาใช้ในการรณรงค์ในการแยกขยะ และเป็นการ
รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะที่มีการคัดแยกทั้งขยะเปียกและขยะแห้งของประชาชน และนาไปขายเพื่อเป็นรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ โครงการนี้ยังเพิ่มช่องทางในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ความร่วมมือ คือ หาตลาด
เพื่อรองรับการซื้อขยะที่มคี ่าถึงบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ ทาให้เกิดการส่งเสริมการคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิ
นอกจากจะเกิดความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดความร่วมมือในการแยกขยะ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ช่วยลดปัญหาขยะตกค้างสะสมและขยะที่ถูกจัดการไม่เหมาะสมได้ในที่สุด
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

สร้าง Application ในการเก็บข้อมูลสถิติการคัด
แยกขยะ รวมถึงข้อมูลรายได้จากการขายขยะที่มี
ค่า ของแต่ละ User
กาหนดพื้นที่โครงการนาร่องเป็น ชุมชนที่สมัคร
ใจเข้าร่ ว มโครงการ และอบรมเครือข่ายความ
ร่วมมือในการใช้งาน Application
ติดตามการใช้งาน Application จากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การใช้งาน Application
สรุป ผลการดาเนิ นโครงการในพื้นที่นาร่องในปี
แรกที่เริ่มดาเนินการ

2.
3.
4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้ น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการด าเนิ น โครงการเป็ น ระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการในพื้นที่นาร่อง 5 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ จานวน 10 ชุมชน
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. มี Application ในการเก็บข้อมูลสถิติการคัดแยกขยะ
2. มีฐานข้อมูลรายได้จากการขายขยะที่มีค่าของแต่ละ User และมีการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ระยะกลาง
ทาให้ภาคประชาชนเกิดการตื่นตัวในการคัดแยะขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้
ระยะยาว
ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะที่ต้นทางมากขึ้น เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้การจัดการขยะที่ปลายทางมีประสิทธิภาพไปด้วย เป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไรไซเคิล
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิง ลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จาก Application ที่พัฒนาขึ้น ประชาชน
ได้ความรู้ และเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะใน
ภาพรวมของเทศบาลตาบลคลองขุดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ต้นทาง เกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะที่ปลายทางที่มีการ
คัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลตาบล
คลองขุด
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/
โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1.
2.
3.
4.

มี Application ในการเก็บข้อมูลสถิติการคัดแยกขยะ
มีฐานข้อมูลรายได้จากการขายขยะที่มีค่าของแต่ละ User
มีเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น
ข้อมูลการคัดแยกขยะจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้ Application ที่พัฒนาขึ้น
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 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ภาครั ฐ ควรให้ การสนั บ สนุน การรณรงค์ การคัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทางและมีกลยุทธ์ใ นการ
รณรงค์โดยอาศัยสื่อ Application เป็นตัวกลางที่เข้าถึงประชาชนในยุกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิดความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างง่ายๆ และทาให้เกิดจากปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลคลองขุด
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลั งงานครบวงจรในชุมชนระดับตาบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรม พื้นที่ อปท. บริหารจัดการพลังงาน
*ดาเนินโครงการ ณ เทศบาลตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
- ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนาเอาศักยภาพด้าน
พลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การบูรณาการการศึกษากับเรื่องของพลังงานในท้องถิ่น
การสร้างวิทยากรพลังงานประจาท้องถิ่น รวมทั้งการสร้าง อปท. ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดใช้
พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/Otop/วิสาหกิจชุมชน โดยมีการร่วมมือกับองค์กร
ภาคีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างโอกาสให้กับชุมชนในสภาวการณ์
ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต ซึ่งต่อไปจะเป็นการพัฒนา
จังหวัดสตูลให้เป็นเมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่าง
การผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบ
โครงข่ายไฟฟูาหลัก
- กลุ่มเปูาหมายผู้รับประโยชน์
ประชาชน นักเรียน กลุ่มชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน ศูนย์เรียนรู้ประจาชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มที่มีหน่วยงานราชการรองรับ หน่วยงานราชการท้องถิ่น
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัว โดยให้ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมชี้แจงการ
ดาเนินโครงการฯ ตั้งคณะทางานพลังงานชุมชน
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทาสถานภาพพลังงานระดับตาบล
อาสาสมัครพลังงานชุมชน หรือเยาวชน
3) จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานตามหลักยามาเน่ ความเชื่อมั่นที่ 95% และนาข้อมูลเข้าใน
ระบบประมวลผล
4) จัดทาสถานภาพพลังงานระดับตาบล ประกอบไปด้วย ข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือน
ในตาบล ศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในตาบล การใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในตาบล
สมดุลพลังงานตาบลและการพยากรณ์การใช้พลังงานของตาบล
5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตาบล โดย สพจ. ร่วมกับคณะทางานฯ
สะท้อนข้อมูลการใช้พลังงาน จัดการศึกษาดูงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับ อาสาสมัครพลังงานชุมชน
เพือ่ จัดทาแผนพลังงานชุมชน 5 ด้าน
6) ผลักดันให้แผนพลังงานหรือกิจกรรมพลังงานบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา อปท.
7) จัดงานรณรงค์การประหยัดพลังงานในตาบล และมอบรางวัลให้กับบ้านตัวอย่างดีเด่น
8) จัดงานสัมมนาสรุปบทเรียนการดาเนินงาน
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ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกและมีความตระหนักในการใช้พลังงาน
2) ประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพลังงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเจ้าของผลิตพลังงาน
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม และเป็น
การกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงานให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาชุมชนต่อไป
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/กิจกรรม/โครงการ
1) อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2563 มีแผนพลังงานชุมชนและสามารถนาไปบรรจุ
เข้าสู่แผนพัฒนา อปท. ได้
2) รายงานผลสถานภาพพลังงานของ อปท.
3) เกิดอาสาสมัครประชาชนอย่างน้อย อปท. ละ 20 คน
4) ครั ว เรื อ นต้ น แบบจ านวน 50 ครั ว เรื อ นสามารถลดการใช้ พ ลั ง งานลงได้ 10% หรื อ มี
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 10%
 รูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ
 งบประมาณ
จานวน 209,700 บาท (สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
สานักงานพลังงานจังหวัดสตูล
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3.4.2 การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
เป้าหมาย
เป้าหมาย 1
ประชาชนสุ ข ภาพดี (Healthy
People) ส่งเสริมสุขอนามัยของ
ป ร ะ ช า ช น (Promoting
People’s Hygiene (ตัวอย่าง
ระบบ กิ จ กรรม โครงการ เช่ น
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล สุ ข ภ า พ
แพลตฟอร์ ม / ระบบบริ ก าร
สุ ข ภาพ ช่ อ งทางการเผยแพร่
ข้อมูล ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่ อสุขภาพ ศู นย์ดูแ ลเด็ก /
ผู้ สู ง อายุ อั จ ฉริ ยะ การ สร้ า ง
เครื อ งข่ า ยอาสาสมัต รสาธารสุ ข
ผังเมืองเที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ)
เป้าหมาย 2
เมืองปลอดภัย (Public Safety)
จากอาชญากรรม ภัยพิบัติ และสา
ธารณภัย
(ตัวอย่างระบบ กิจกรรม โครงการ
เ ช่ น ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ค ว า ม
ปลอดภัยและอาชญากรรม ระบบ
ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งอั จ ฉริ ย ะ ระบบ
ตรวจจั บ ความผิ ด ปกติ ระบบ
ป้องกันสาธารณภัย ผังป้องกันสา
ธารณภั ย ระบบแจ้ ง เตื อ นภั ย

บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions)
โครงการพัฒนาระบบ Medical and Healthcare /
Health Digital Service

ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
-ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข
-มีระบบบริการที่ทันสมัย เท่าทันต่อเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล Digital

Disruption
โครงการ Safe City

1) มีศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสัญญาณให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
2) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถบริหารเวลา มีความสะดวกและปลอดถัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น
3) การเกิดอุบัติเหตุมาจานวนลดลง
4) มีผู้กระทาผิดทางวินัยจราจรลดลง

พัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV
ในพื้นที่ให้การบริการประชาชน พื้นที่เฝูาระวังจุดเสี่ยงเกิด
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์
ผิดปกติ

- ลดจานวนอาชญากรรม ในพื้นที่เปูาหมาย
--ร้อยละ 80 ของประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในการได้รับบริการ
ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ จาก CCTV
-เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลเมืองสตูล
หอการค้าจังหวัด สตูลและสถานีตารวจภูธรเมืองสตูล ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ
รูปแบบทางสังคมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน มีปฏิสมั พันธ์การทางานร่วมกัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างอิสระเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ตลอดจนแสดง ถึง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรับผิดชอบและตระหนักร่วมในการดูแลเมือง
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เป้าหมาย
ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
)
เป้าหมาย 3
มีสิ่ งอ านวยความสะดวกรอบตั ว
(Full of Intelligent Living
Facilities)
คนทุ ก วั ย สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณะและมี โ อกาสในการมี
ส่วนร่วม
(ตัวอย่างระบบ กิจกรรม โครงการ
เช่ น ระบบไฟฟ้ า ประปา และ
การสื่ อ สารที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ช่ อ ง
ทางการสื่ อ สาร ระบบข้ อ มู ล
ชุ ม ช น ร ะ บ บ รั บ ข้ อ มู ล จ า ก
ประชาชน ระบบที่ให้โอกาสการมี
ส่วนร่วม พื้นที่สาธารณะ/ พื้นที่สี
เขียว พื้นที่บริการชุมชน ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน พื้นที่ / ระบบการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต การออกแบบ
เ พื่ อ ค น ทุ ก ค น ( Universal
Design) ผังพื้นที่/ บริการ ระบบ
ด้านวัฒนธรรม/ อัตลักษณ์ของ
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว/ บริการ/
ระบบท่องเที่ยวในพื้นที่)

บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions)

ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ

พัฒนา City Free Wifi ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ
ประชาชนและพื้นที่แหล่งชุมชน สถานที่ท่องเทียว

ความพึงพอใจของประชาฃนและนักท่องเที่ยว (แบบสอบถาม)

ระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล

พัฒนาเมืองเก่าสตูลให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัยภายใต้อตั ลักษณ์ความเป็นเมืองเก่า
สตูล อาทิ Street Art, ปูายสื่อความหมายดิจิทัล, ติดตั้งอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
ของเมือง,การนาเสาไฟฟูาและสายสื่อสารลงใต้ดิน, ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา
ชุมชนน่าอยู่
- จานวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียร์ เพื่อแจ้งข้อมูล และเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานเพิ่มขึ้น

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การรับข้อมูลจากประชาชนโดยใช้
ระบบโซเชียลมีเดียร์ (QR Code ของหน่วยงาน)

โครงการปรับปรุงพัฒนา TK Park เทศบาลเมืองสตูล ให้เป็น -ความพึงพอใจในการให้บริการ TK Park เทศบาลเมืองสตูล
Smart Learning Center
-จานวนนวัตกรรมการบริการที่เพิม่ ขึ้น
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เป้าหมาย
เป้าหมาย 4
ข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอื่นๆ ด้าน
Smart Living (ตัวอย่างระบบ
กิจกรรม โครงการ เช่น นวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดี )

บริการระบบอัจฉริยะ/ กิจกรรม/ โครงการ (Solutions)
พัฒนาระบบจองใช้สนามกีฬาออนไลน์ ผ่าน Application
และระบบตรวจสุขภาพ ประมวลผลสุขภาพผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา
พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ
ส่งเสริมการติดความความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับ
นักเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ Smart Phone หรือ Social
Media
ระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกคอรงในการรับนักเรียนเพื่อ
ความปลอกภัยของเด็กนักเรียน
โครงการพัฒนานวัฒกรรมด้าน Smart Living
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ตัวชี้วัดบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
จานวนผู้ใช้สนามกีฬาผ่านการจองแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
-ระบบการเรียนรู้ของนักเรียนมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Disruption
-ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการศึกษาของนักเรียน
-ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในความปลอดภัยของของบุตรหลาน
จานวนที่เพิ่มขึ้นของนวัตกรรมด้าน Smart Living
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3.4.2.1 คําอธิบายบริการ/ กิจกรรม/ โครงการโดยสังเขป (ในทุกบริการ/ กิจกรรม/ โครงการในข้อ 3.4.8.1
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทาคาอธิบาย ที่ประกอบด้วย ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม รูปแบบการลงทุน/ Business Model ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง )

เทศบาลเมืองสตูล
 ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
1.บริการอารยสถาปัตย์อัจฉริยะ / การออกแบบผังเมือง Universal Design / โครงการ การ
ดํารงค์ชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
งบประมาณ 50,000,000.00 บาท
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
อารยสถาปัตย์ อัจฉริย ะเป็น ศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และ
จัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร พื้นที่สาธารณะต่างๆ ถนน ทางเท้า เพื่อความผาสุก สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชน แนวคิดในการออกแบบและก่อสร้าง เน้ นระบบธรรมชาติเป็นหลัก โดยรวมเอา
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการอนุรักษ์พลังงานมาผสมผสานกัน
เพื่อให้รองรับกับประชนทุกระดับ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เมือง อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็น
แนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของรอบตัวเรา เพื่อตอบสนองการใช้งานของ
สมาชิกในสังคม โดยที่ไม่ต้องออกแบบหรื อจัดทาขึ้นส าหรับคนกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าพวกเค้า
เหล่านั้น จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย วัยเด็กหรือวัยชรา ใช้รถเข็นผู้ปุวยหรือไม่ใช้รถเข็นผู้ปุวยก็ตาม
จะเห็นว่าการออกแบบดังกล่าวจะเน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจากัด เช่น
การทาทางลาดขึ้นลง ทางเท้า และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้พิการที่ใช้รถเข็น หรือ บล็อกทางเดินสาหรับคน
ตาบอด เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้น ใช้ชีวิต นอกบ้านได้อย่างสะดวก และปลอดภัย มีการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม
ให้เอื้ออานวยต่อการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งนาปัจจัยธรรมชาติมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
อุปสรรคในการดารงค์ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ
1.การกําหนดปัญหาหรือความต้องการ ออกแบบปรับปรุงทางเท้า ทางม้าลาย อาคารสาธารณะ
และสวนสาธารณะต่างๆ ให้เอื้ออานวยต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
2.การรวบรวมข้อมูล สารวจ และรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการออกแบบ โดยยึดหลักการดารงค์ชีวิต
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.การเลือกวิธีการ เทคโนโลยี Redwood Intelligent Lighting Networks ในการดูแลความ
ปลอดภัย และสามารถควบคุมการให้แสงสว่างภายในเขตเทศบาลทั้งหมด
4.การออกแบบและปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนการถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการที่เลือกไว้ออกมาเป็นภาพร่าง3มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนาเสนอวิธีการ รวมถึงการลง
มือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้
5.การทดสอบ สังคมไทยกาลังเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุแล้ว เนื่องจากอัตราการเกิดของประเทศไทยน้อยลง
ทุกปี และพบผู้นั่งรถเข็นจานวนมาก อีกทั้งประเทศของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว เพื่อรองรับเพื่อนบ้าน
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ชาวอาเซียน และผู้คนจากทั่วโลก เมืองท่องเที่ยวแห่งอาเซียน การมีอารยสถาปัตย์ที่ตอบโจทย์ให้กับคนทุกเพศ
ทุกวัย ผู้ใช้รถเข็น ผู้เดินด้วยตนเอง จะมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเรามาก ซึ่งการทดสอบนั้นได้
ดาเนินการมาแล้วทั่วโลก ทาให้ไม่ต้องทดสอบเพื่อหาความคุ้มค่าอีก
6.การปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหรือวิธีการแก้ปัญหาหรอสนองความต้องการที่ใช้
ไม่ได้หรือบกพร่อง หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
7.การประเมินผล พิจารณาผลงานหรือวิธีการที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วว่าสามารถบรรลุเปูาหมาย คือ
แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ มีประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้
หรือสิ่งแวดล้อม ทนทาน และสวยงามหรือไม่ หากยังไม่ดีพอก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปจนกว่าจะได้ผลงานหรือวิธี
ที่ดีที่สุด
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เป้าหมายเชิงปริมาณ ปรับปรุงพื้นที่เปูาหมายให้เป็นอารยสถาปัตย์อัจฉริยะ ดังนี้
1. ทางเท้าภายในเขตเทศบาลทั้งหมด
2. ทางม้าลาย
3. อาคารสานักงาน
4. สวนสาธารณะ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ระยะสั้น ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถใช้บริการอารยสถาปัตย์
อัจฉริยะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระยะกลาง เทคโนโลยีขั้นสูงที่ถาโถมเข้ามาในสังคมโลก ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและ
การดาเนินชีวิตให้แก่ผู้คนปกติเท่านั้น หากแต่ยังเข้ามาช่วยให้คนพิการ และผู้สูงอายุที่นับวันจะมีมาก
ขึ้นในสังคมพลเมืองโลก ได้มีโอกาสจะใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ และสามารถทางาน หารายได้ กระทั่งมี
ความสุขตามสมควรเหมือนๆกับคนปกติได้
ระยะยาว ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และคาดว่าจะมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปราว 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ขณะเดียวกัน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า คนพิการในประเทศไทยมีจานวนเกือบ 2 ล้านคน ใน
จานวนนี้ 9.6 แสนคนเป็นผู้มีความพิการทางการเคลื่อนไหว และในจานวนนี้ยังไม่รวมผู้ดูแลซึ่งเป็นชน
ชั้นแรงงานทาให้ประเทศย่อมขาดบุคลากร การออกแบบทางอารยสถาปัตย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
การใช้ชีวิต ความปลอดภัยในบริการสาธารณะ และก็ยังส่งผลไปถึงคุณภาพด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
ของประชาชนอีกด้วย
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
อารยสถาปั ตย์ เป็ น เรื่ องของความรับ ผิ ดชอบต่อ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อมขององค์กร หรื อ
corporate social responsibility (CSR) อารยสถาปัตย์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหลายประการ การ
นาอารยสถาปัตย์มาใช้กับบริการสาธารณะ มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ จะทา
ให้พื้นที่เหล่านั้นเปิดกว้างพร้อมให้บริการทุกกลุ่มเข้ามาใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากจะเป็น
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การแสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมแล้ ว ยั ง ช่ ว ยในการสร้ า งให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อี ก ทั้ ง ยั ง น ามาซึ่ ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่อาจไม่เคยมองว่าเป็นกลุ่มเปูาหมายมาก่อน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า
องค์กรนั้น ๆ ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง ทาให้ประชาชนมีความ
รักในองค์กรและเสริมภาพลักษณ์ในฐานะของ caring organization ได้เป็นอย่างดี
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ / กิจกรรม / โครงการ
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลให้เป็นอารยสถาปัตย์อัจฉริยะ และแอพพลิเคชัน
ต่างๆเพื่อสนองความต้องการและลดผลกระทบในการดารงค์ชีวิต
เชิงคุณภาพ
1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ปุวย ผู้พิการ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่าง
เท่าทียม 100%
2. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างกลุ่มเปูาหมายใหม่
3. ประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลได้รับบริการสาธารณะ และพื้นที่อื่นๆได้อย่างทั่วถึง
 รูปแบบการลงทุน
1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการบริการสาธารณะ 100%
2.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม และอื่นๆเข้าร่วมโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
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 ชื่อบริการ/กิจกรรม/โครงการ
2. บริการอารยสถาปัตย์อัจฉริยะ / Public facibility ส่วนออกกําลังกาย สันทนาการเพื่อ
สาธารณะ Bike & jogging Urban Park System Multifunctional and Interactive Urban
Furniture / โครงการ การดํารงค์ชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
“สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทาเอง ” สุขภาพที่ดีต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การ
พักผ่อนที่เพียงพอ การออกกาลังกายอย่างถูกต้อง เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
กระทบต่อสภาวะสุขภาพโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาโรคติดต่อเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากขึ้น
อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก แต่เป็นโรคที่สามารถปูองกันได้ สังคมไทยได้
เปลี่ ย นแปลงไปตามที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบาย 5 อ เป็ น หลั ก การในการสร้ า งสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน
ประกอบด้วย การออกกาลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และสุขภาพจิตดี อโรคยา และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ซึ่งให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเป็ นเรื่องแรก และบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
สร้างสุขภาพของบุคคลครอบครัว และชุมชน ให้ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการสร้าง
และพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน
ที่จะรวมใจแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและในชุมชน โดยมี
เปูาหมายส่งเสริมให้คนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ด้วยการออกกาลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งเป็น การออกกาลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ ๆ ให้หนักและนานติดต่อกันเพียงพอ ที่จะทาให้ร่างกายใช้ออกซิเจนสร้างพลังงานทาให้หัว ใจและ
ปอดกระตุ้นเป็นเวลาติดต่อกันในขณะที่มีเสียงดนตรี ที่ให้ความสนุกเพลิดเพลินและปลอดภัยในการเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกาย จิตใจแจ่มใสเบิกบานลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมะเร็งลาไส้ใหญ่
ในตาบลพิมาน มีผู้ปุวยเบาหวาน ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง และจากการคัดกรองประชากรอายุ
15 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 2,000 คน พบว่า มีค วามเสี่ ยงต่อโรคความดันโลหิ ตสู ง จานวน 200 คิดเป็ น
10.00% โรคเบาหวานจานวน 205 คน คิดเป็น 10.25 % รอบเอวเกิน ชาย 50 คน คิดเป็น 2.50 %
หญิง 105 คน คิดเป็น 5.25 % เนื่องจากประชาชนขาดการออกกาลังกายที่เป็นรูปแบบ ทาให้เกิดภาวะอ้วน
ลงพุง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเหล่านี้สร้าง
ความสูญเสียทางด้านจิตใจ การเงิน และภาพลักษณ์ของผู้ที่ปุวย เป็นอย่างมาก จึงเป็นปัญหาสาคัญ ที่ต้อง
เร่งแก้ไขและวิธีที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เกิดเป็นโรคดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งการออกกาลังกาย
เป็นกลวิธี ที่ช่วยลดโรคดังกล่าวเป็นการลงทุนต่า แต่ได้ผลคุ้มค่า เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกาลังให้สุขภาพดีไม่
ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการ
เดิน วิ่ง หรือเต้นแอโรบิคก็พอแล้ว การออกกาลังกายจะทาให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ปูองกันโรคหัวใจ
ปูองกันโรคกระดูกพรุน ปูองกันโรคอ้วน การออกกาลังกายทาให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทางานและต่อสู้กับ
ชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย ดังนั้น เทศบาลเมืองสตูล จึงได้ให้ประชาชนสามวัย มา
ออกกาลังกาย รวมกันในหมู่บ้าน โดยมีรูปแบบการออกาลังกายตามความเหมาะสมตามสภาพร่างกายและวัย
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ของแต่ละคนและที่จาเป็นคือสามารถรองรับบุคคลได้ทุกประเภท จึงจัดทานวัตกรรมเรื่อง การออกกาลังกาย
ใกล้บ้าน ใกล้วัย รวมใจ ใกล้กันขึ้น
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ
1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกาย เสริมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
3 เพื่อเพิ่มภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน
4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นาชุมชน อสม. และประชาชนในชุมชน
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สารวจกลุ่มแกนนาด้านการออกกาลังกาย 3 วัย รวมถึงผู้พิการ
2. สารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ
3. ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายอัจฉริยะ บริเวณลานออกกาลังกาย 3 ชุมชน ที่สามารถบอกอัตราต่างๆ
ของร่างกายได้
4. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยความสะดวกในการออกกาลังกาย
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เป้าหมายเชิงปริมาณ ปรับปรุงพื้นที่เปูาหมายให้เป็นลานนันทนาการอัจฉริยะ ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายอัจฉริยะทั้ง 3 ชุมชน
2. ปรับภูมิทัศน์ลานนันทนาการให้เอื้อต่อการออกกาลังกาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ระยะสั้น ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถใช้บริการออกกาลังได้อย่างเท่าเทียม
ระยะกลาง ประชาชนมีการออกกําลังกาย อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ อย่างน้อย 3-5
วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที
ระยะยาว ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์และลดความเสี่ยง
ต่อการเจ็บปุวย
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ลดภาวการณ์เกิดโรคต่างๆทาให้มีสุขภาพแข็งแรง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ / กิจกรรม / โครงการ
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลให้เป็นลานนันทนาการอัจฉริยะ 3 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ปุวย ผู้พิการ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่าง
เท่าทียม 100%
2. ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างกลุ่มเปูาหมายใหม่
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3. ประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลได้รับบริการสาธารณะ และพื้นที่อื่นๆได้อย่างทั่วถึง
 รูปแบบการลงทุน
1. ขอสนับสนุนงบประมาณในการบริการสาธารณะ 100%
2. งบประมาณเทศบาล
 ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
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ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
3.โครงการพัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV
ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์ อย่ างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )
(1) จังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีความโดเด่น และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า ประกอบกับจังหวัดสตูล ได้รับการประกาศจาก
ยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณี อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) โดยครอบ 4 อาเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่ง
หว้า มะนัง ละงู และอาเภอเมือง ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ประกอบด้วยคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา
และวัฒนธรรม และจังหวัดสตูลได้กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ เมืองเก่า พ.ศ. 2546 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและ
หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้า มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง จึงทาให้เป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละ
ปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก การมีนักท่องเที่ยวจานวนมาก
ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่อย่างจากัดไม่อาจดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการ
กระทาผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการฉก วิ่ง ชิง ปล้น ฆาตกรรม ทาร้ายร่างกาย ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
(2) ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ยังคงมีแนวโน้มและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
หลายประเภท ได้แก่
(2.1) ธรณีพิบัติภัยหรือแผ่นดินไหว
(2.2) คลื่นยักษ์สึนามิ อันเป็นผลพวงมาจากการเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทร ซึ่งเคยเกิดขึ้น
ครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ด้าน
ตะวัน ตกของตอนเหนื อของเกาะสุ มาตรา ประเทศอิ นโดนีเซี ย สร้างความตระหนกให้ แ ก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
(2.3) วาตภัย อุทกภัย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในช่วงฤดูฝนเป็นประจาทุกปี
และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งสร้างความ
เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาล
(2.4) อัคคีภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และการขยายของ
เมืองใหญ่ทาให้เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อมีการเกิดอัคคีภัยก็จะขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วจน
ยากที่จะควบคุมได้
(3) ปัจจุบันเทศบาลเมืองสตูลมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาล ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
(4) ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ
มีความล้าสมัยมากขึ้น เมืองชั้นนาจากทั่วโลกได้นาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย การแจ้ง
เตือนภัย และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการสั่งการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมี
การพัฒนาหรือนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในจังหวัดสตูล ก็จะสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
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ครอบคลุมทุกมิติ เป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ทั้งยัง
เป็นประโยชน์ในการสั่งการวางแผนของผู้บริหารได้ในอนาคต
(5) ปัจจุบันส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล ต่างก็มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้
ภายในหน่วยงาน แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าหากันได้ เวลาเกิดเหตุการณ์สาคัญหรือเหตุการณ์ร้าย
ขึ้นในจังหวัดก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ เนื่องจากไม่รู้ว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ
หรือหาหน่วยงานเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แต่เหตุการณ์ก็ผ่านล่วงเลยไม่นานแล้ว ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของแต่ละส่วนราชการเข้าด้วยกัน โดยให้มีหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ จึงมีจาเป็นจะต้องมีศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง (Command Room) ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
จาเป็ น เร่งด่ว น เพื่อใช้ในการบั งคับบั ญชาสั่ งการได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดยมีศูนย์ควบคุมสั่ งการกลาง
(Command Room) ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งจะทาให้สามารถ
ทราบเหตุการณ์จากสถานการณ์จริงผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
(6) ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที เนื่องจากยังขาดการบูรณาการเครื่องมือและอุปกรณ์ และการบังคับบัญชาที่
ยังไม่มีเอกภาพ จึงจาเป็นจะต้องที่การบูรณาการทุกอย่างระหว่างหน่วยงาน ให้มีศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง
(Command Room) มีการสั่งการโดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย จะทาให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ประชาชน,นักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล และส่วนราชการในพื้นที่ในเขต
เทศบาลเมืองสตูล ทุกส่วน สามารถใช้ประโยชน์จากการมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะสามารถบูรณา
การโครงการเข้าร่วมโครงข่าย
วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)
การแสดงกระบวนดาเนินงานบริหารจัดการ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 160 จุด
ลาดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1

1.
2.
3.
4.

5.

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (คณะทางาน 3
ส่วนงานร่วมดาเนินการ)
คณะกรรมการ (ทีมงานเจ้าหน้าที่ตารวจ) ลงพื้นที่ ตรวจสอบ
คัดเลือก พิจารณา อนุมัติความเหมาะสมในการติดตั้งกล้อง
CCTV ตามใบสมัครที่แจ้งความจานง
เชิญผู้สมัครที่ผ่านการอนุมตั ิรับฟังการชี้แจงเงื่อนไขและกติกา
ก่ อ นด าเนิ น การติ ด ตั้ ง (คณะท างาน 3 ส่ ว นงานร่ ว ม
ดาเนินการ)
คณะกรรมการ (คณะทางาน 3 ส่วนงานร่วมดาเนินการ) ลง
พื้นที่ตรวจสอบมุมกล้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการที่ผ่านการอนุมัติพื้นที่จากทีมงานเจ้าหน้าที่ตารวจ
(ในขั้นตอนที่ 2)
อนุมัติเงินสนับสนุนให้กับราย (ผู้สมัคร) ที่ผ่านการตรวจสอบ
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ลาดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1

6.
7.

8.

2

ระยะเวลาการดาเนินการเดือน/ปี
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

อนุมัติมุมกล้อง ตามเงื่อนไข โดยสนับสนุนงบประมาณ ที่หัน
ออกสู่ พื้ น สาธารณะ (เงิ น สนั บ สนุ น เทศบาลเมื อ งสตู ล จะ
อุดหนุนผ่านสถานีตารวจภูธรเมืองสตูล)
ดาเนิ น การติ ด ตั้ งระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ วงจรปิ ด CCTV ให้
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร จานวน 160 จุด
จัดสร้างศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง(Command Room) ใช้
เป็นศูนย์สั่งการภายในศูนย์ควบคุมดังกล่าวจะประกอบไป
ด้ ว ย ระบบการเชื่ อ มโยงกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในพื้ น ที่
สามารถมองเห็นได้โดยผ่านทางจอโทรทัศน์
ติ ด ตามการใช้ งานกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด CCTVโดยเก็ บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดาเนินงานโครงการใน
พื้นที่นาร่องในปีแรกที่ดาเนินการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
(1.) ใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการกลาง (Command Room) ในการควบคุมสั่งการภายได้ทันที
หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ได้แก่ การเกิดภัยพิบัติ การก่อการร้าย ผ่านเทคโนโลยีภายในศูนย์ควบคุมสั่งการ
กลาง (Command Room)
(2.) ส่วนราชการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากทุกแหล่ง ในการดาเนินการที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ ได้แก่ การติดตามเฝูาระวังบุคคลตามหมายจับ การติดตามรถยนต์ เฝูาระวังการก่อการร้าย เฝูา
ระวังภัย พิบั ติต่าง ๆ ตลอดจนการสื่ อสารประชาสั มพันธ์และแจ้งเตื อนภัยล่ ว งหน้าให้ แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
(3.) ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันที และได้รับ
การปกปูองคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม(ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)
(1) ภายหลังการดาเนินโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายหลักได้ทันที โดยจะประหยัดงบประมาณลงเป็นจานวนมาก
(2) องค์กรภาคเอกชน องค์กรการกุศล หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยง
เครื อข่ายการแจ้ งข่าว การเตือนภัย และการประชาสั มพันธ์โดยการใช้รถกู้ภัยเคลื่ อนที่เชื่อมโยงเครือข่าย
สัญญาณได้ทุกประเภท ทั้งระบบสายและดาวเทียม
(3.) สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมในพื้นที่
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการ สถานที่สาคัญต่างๆ ในจังหวัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)
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-ร้อยละ 80 ของประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในการได้รับบริการด้านเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ จาก CCTV
-เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลเมืองสตูล หอการค้าจังหวัด
สตูลและสถานีตารวจภูธรเมืองสตูล ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของรูปแบบทางสังคมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน มี
ปฏิสัมพันธ์การทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ตลอดจนแสดง
ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความรับผิดชอบและตระหนักร่วมในการดูแลเมือง
❖ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมืองโดยการร่วมมือติดตั้งกล้อง CCTV
❖ เกิดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการในการติดตั้งกล้อง CCTVเพื่อรักษาและปกปูอง
สาธารณะ สมบัติของเทศบาลเมืองสตูล
❖ ได้สนองตอบต่อความต้องการในการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สตูล
❖ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้อง CCTV เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์
สูงสุด
❖ ประชาชนในจังหวัดสตูลและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและมีความ
อุ่นใจในการดารงชีวิต มากขึ้น
❖ จั งหวัด สตูล ไม่มี เหตุการณ์ก่ ออาชญากรรมและเหตุ ร้ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ตารวจมี
ข้อมูลภาพ
จากกล้อง CCTV ในการติดตามแก้ไขเหตุร้ายได้
❖ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณในการเข้าร่วมโครงการภาค
รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)
-งบประมาณ 50,000,000 บาท ติดตั้งกล้อง CCTV 160 จุด
-หน่วยงานเทศบาลเมืองสตูล สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล และหอการค้าจังหวัดสตูล มีบทบาท เท่า
เทียมกัน โดยมีการจัดตั้งคณะทางานชัดเจนในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมเมืองสตูล ที่ต่าง
หน่วยงาน ต่างบทบาทได้มา ผนึกกาลังทางานร่วมกันในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการในการดูแลด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเมืองสตูล สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของโครงการร่วมกันเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการดูแลรักษาเมือง
-ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (DEPA) และเทศบาลเมื อ งสตู ล ตั้ ง
งบประมาณรองรับ งบประมาณจากงบประมาณจังหวัดและ/หรือ กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รั บผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด)
ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลเมืองสตูล
ผู้รับผิดชอบรอง : สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล และหอการค้าจังหวัดสตูล
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ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
4.โครงการระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล
ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์ อย่ างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศ มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทั้ง
ทางบกและทางทะเล ในพื้น ที่ส ามเหลี่ย มเศรษฐกิจอินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย (IMT-GT) จากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ จังหวัดสตูลอยู่ติดกับรัฐเปอร์ลิส ตามระบียงเศรษฐกิจแนวที่ 2 (EC2) ที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียตามแนวฝั่งอันดามัน ดังนั้น โดยยุทธศาสตร์ของ
IMT-GT แล้วจังหวัดสตูลจึงเป็นประตูเศรษฐกิจ ทางตอนใต้ของประเทศที่สาคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
CE2 ที่จะเชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคใต้ อีกทั้งในเขตเทศบาลเมืองสตูล เป็นศูนย์กลาง
เส้นทางเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อการสัญจรไปสู่ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน
จังหวัด เทศบาลเมืองสตูล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมใจกลางเมือง เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กระตุ้นธุรกิจบริการการค้า
และการท่องเที่ยวนาไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสงบสุข เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคน
ทุกกลุ่มวัยในสังคม หากมีการบริหารจัดการเมืองสู่การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก ที่แสดงอัตลักษณ์ ความ
สวยงามของวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของเมืองสตูล สร้างในแบบสถาปัตยกรรมโบราณที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้สตูลเกิดการขยายตัวอย่าง รวดเร็ว เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
คุณภาพ ชีวิตที่ดีเกิดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการตอบสนองโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ความ
ปลอดภัย เพื่อผลักดันให้เมืองไปสู่การเป็น Satun Smart City โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล
พัฒนาเมืองเก่าสตูลให้มีความน่าอยู่ น่าอาศัยภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นเมื องเก่าสตูล อาทิ Street Art, ปูาย
สื่อความหมายดิจิทัล , ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเมือง,การนาเสาไฟฟูาและสายสื่อสารลงใต้ดิน ,
ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ต่อไป
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนในจังหวัดสตูล,พื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเทีย่ ว
วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงาน และ
ระยะเวลาการด้าเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 Street Art ระยะเวลาดาเนินการ 6 เดือน
กิจ กรรมที่ 2 ปู า ยสื่ อ ความหมายดิ จิ ทั ล เป็น การน า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ค วบคุ ม การท างานด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ ซึ่งรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียงทาให้ สามารถดึงดูดความสนใจ
จากประชาชน นักท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ และมีความหลากหลายในการสร้างรูปแบบประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเมือง เช่น
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- ระบบบริหารจัดการจราจรและระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ
- ระบบตรวจจับผู้กระทาผิดและฝุาฝืนกฏจราจร
- ระบบปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ระยะเวลาดาเนินการ 6 เดือน
กิจกรรมที่ 4 การนาเสาไฟฟูาและสายสื่อสารลงใต้ดิน
ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชน ให้มีความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีในการพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัด
การเมืองเก่าแบบบูรณาการ ด้านการฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์เมืองเก่า และ
ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างเมืองเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน การพัฒนาเมืองเก่า
ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ น่าเที่ ยว ปัจจุบัน
สายไฟฟ้ามีจานวนเพิ่ม มากขึ้นเนื่ องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากจะมีส ายไฟฟ้าแล้ว ยัง มี
สายโทรศัพท์ สายอินเตอร์เน็ต สายเคเบิล สายกล้อง สายทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบกับเจ้าของอาคารหลายแห่ง
ซึ่งอาจจะถึงขั้นส่งผลต่อธุรกิจการค้า ด้านเศรษฐกิจ และภูมิทัศน์ของการเป็นเมืองเก่าของจังหวัดสตูล ทาให้
ทัศนียภาพของเมืองไม่น่ามอง และยังมีอุบัติเหตุที่เกิดจากเสาไฟฟ้า เมื่อนาเสาไฟฟ้าลงดิน บรรยากาศ ความ
สวยงามของตัวเมืองก็จะชัดเจนขึ้น อุบัติเหตุที่เกิดจากเสาไฟฟ้าก็จะหายไป ในช่วง ฤดูฝน หรือช่วงที่มีพายุหรือ
ลมมรสุม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าล้ม สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้ การ
ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงดินจะสามารถปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ ส่งผลให้ทัศนียภาพและบรรยากาศในเมืองดี
ขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วยโดยมุ่งเน้นปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ปรับทัศนียภาพให้มีทิวทัศน์
ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาด น่าอยู่ จัดระเบียบในเขตเมืองเก่า บริเวณย่านสาคัญทางประวัติศาสตร์อันเป็น
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เชื่อมโยงในพื้นที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดแนวคิดและแผนการจัดการปัญหา
ที่ยั่งยืน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงในท้องถิ่น ระยะเวลาดาเนินการ 3 เดือน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
(1) เกิดระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล อย่างเป็นระบบ มีบริหารจัดการ ปัญหาของเมืองสตูลอย่าง
บูรณาการ รวมถึงเป็นศูนย์รวมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(2) เกิดระบบนาร่องเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและอาชญากรรมของเมืองสตูล
(3) มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวางผังเมืองแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและปัญหาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม(ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)
(1)การจั ดการความปลอดภัย มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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(2) มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
(3) มีระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเมือง
ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความส้าเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)
กิจกรรมที่ 1 Street Art ตัวชี้วัดความสาเร็จ เกิด Street Art ของเมืองสตูล
กิจกรรมที่ 2 ปูายสื่อความหมายดิจิทัล ตัวชี้วัดความสาเร็จ มีปูายประชาสัมพันธ์ การโฆษณาบนดิจิตอลไซเนจ
(Digital Signage) สร้างแสดงรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้หลากหลาย จานวน 5 ปูาย
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเมือง ตัวชี้วัดความสาเร็จ มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยของเมือง
กิจกรรมที่ 4 การนาเสาไฟฟูาและสายสื่อสารลงใต้ดิน ตัวชี้วัดความสาเร็จ เมืองมีทัศนียภาพ ภาพลักษณ์ที่
สวยงาม สะอาดน่าอยู่
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ส่งเสริมชุมชนทั้ง 20 ชุมชน
รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)
การลงทุนโดยภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล เพื่อสนับสนุนการ
ทางานและแก้โจทย์ปัญหาของเมือง ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จากสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิ
ทอล มีระบบบริหารจัดการเมืองที่ปลอดภัยในพื้นที่จังสตูล และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
-ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (DEPA) และเทศบาลเมื อ งสตู ล ตั้ ง
งบประมาณรองรับ งบประมาณจากงบประมาณจังหวัดและ/หรือ กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด)
ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลเมืองสตูล
ผู้รับผิดชอบรอง : สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล และหอการค้าจังหวัดสตูล
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ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
5.โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ
 ความสอดคล้ องกั บ โจทย์ ปั ญหาเมือ ง และกลุ่ มเปูาหมายผู้ รับ ประโยชน์ (อธิบายว่ าบริ การ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

เทศบาลเมืองสตูล มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กอั จ ฉริ ย ะ ทั้ง ด้า นการเรี ย นการสอนพัฒ นาห้ องเรี ยนอัจ ฉริ ยะ ส่ งเสริ มการติด ความความ
เคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media โดยใช้ Smart Phone
รวมถึงการมีระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน และสามารถแจ้งเตือนการเข้า-ออกของนักเรียนผ่านระบบ SMS เป็นต้น
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

ติด ตั้ งกล้ อง CCTV และเชื่ อ มต่ อ ยั งผู้ ป กครอง
ผ่าน IP address
ติดตั้งอุปกรณ์จดจาใบหน้าผู้ปกครอง และระบบ
แจ้งเตือนการเข้า-ออกนักเรียนผ่าน SMS
ติดตามการใช้งาน Application จากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การใช้งาน Application
สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในปี แ รกที่ เ ริ่ ม
ดาเนินการ

2.
3.
4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการดาเนิน โครงการเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการโดยเลือกพื้นที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชนเปูาหมาย
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนอื่น
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการไปยังศูนย์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น คนชรา คนพิการ เป็นต้น
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
4. มี CCTV และ Application ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กเล็ก การให้บริการของศูนย์
ให้กับผู้ปกครอง
5. ได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครอง
6. สร้างความมั่นใจในการใช้บริการจากผู้ปกครองในชุมชน
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ระยะกลาง
ทาให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจฝากบุตรหลานไว้กับศูนย์ฯ โดยไม่ทาให้เสียงาน
ระยะยาว
ประชาชนรู้สึกว่าชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อการดารงชีวิตในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล สามารถฝากบุ ตร
หลานได้รับการศึกษาได้อย่างวางใจ ทาให้สังคมน่าอยู่อาศัย
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/
โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

3. มีอุปกรณ์ CCTV และ Application ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กเล็กให้แก่ผู้ปกครอง
4. มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมใช้บริการแอปพลิเคชั่น
5. ได้รบั ความพึงพอใจจากผู้ปกครอง
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ใช้งบประมาณจากเทศบาลเมืองสตูลเป็นหลัก หรือขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลเมืองสตูล
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
6.โครงการย่านชุมชนและสถานที่สําคัญเทศบาลเมืองสตูล บริการ Free Wifi
 ความสอดคล้องกับโจทย์พัฒนาเมือง
รัฐบาลมีนโยบายที่จะนาพาประเทศไทยเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
กาหนดยุทธศาสตร์สาคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่ว
ประเทศที่ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ (Accessible) มี ค วามพร้ อ มใช้ (Available) และอยู่ ใ นราคาที่ จ่ า ยได้
(Affordable) ดังนั้น การจัดให้พื้นที่ย่ านชุมชนและสถานที่สาคัญ ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสตูล มีบริการ
Free Wifi จึงมีความจาเป็นและถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง ที่จะนาไปสู่เปูาหมายของนโยบายรัฐบาลที่
กาหนดไว้ สามารถลดความเหลื่อ มล้าในการเข้าถึงบริการของประชาชนที่มีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกันได้
รวมถึงเป็ น การให้ บ ริ ก ารประชาชน นั ก ท่องเที่ ยว ที่เ ข้า มาในพื้ นที่ส ามารถใช้ป ระโยชน์โ ลกของดิ จิทั ล
ได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันของทุกคนที่มีความต้องการบริโภค
ทาให้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจได้
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ
ลําดับ
วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1. ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตั้ง
ระบบ
2. ติดตั้งระบบสัญญาณ
3. ทดสอบระบบสัญญาณ
4. เปิดให้บริการสัญญาณชุดที่มีความพร้อม
5. ติดตั้งสัญลักษณ์ , ปูายบอกให้บริการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
6. ติดตามประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร , หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ

1

2

3

-

ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน)
4
5 6 7 8 9

-

-

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1) ติดตั้งระบบสัญญาณครบถ้วนตามเปูาหมายและระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
2) ประชาชน/ผู้ใช้บริการ สามารถใช้สัญญาณได้ และเข้าถึงบริการ ตามเปูาหมายที่วางไว้
3) ประชาชน/ผู้ใช้บริการ มีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัว
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10

11

12

-
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 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
1) ประชาชน/ผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในพื้นที่ หรือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ในการให้บริการสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายของตนเองลงได้
2) เกิดความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ ประหยัดเวลาการ
เดินทาง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/กิจกรรม/โครงการ
1) สามารถติดตั้งจุดให้บริการสัญญาณ ได้ตามเปูาหมายและระยะเวลาที่กาหนด
2) ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ทั้งในและนอกพื้นที่
3) ความยั่งยืนของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง , ความต้องการ หรือขยายจุดติดตั้งให้บริการ
สัญญาณ ตามความต้องการผู้ใช้บริการ
 รูปแบบการลงทุนและ/หรือ Business Model
1) งบประมาณของเทศบาล
2) ขอสนับสนุนจากตัวแทนผู้ให้บริการในพื้นที่
3) ขอสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
ผู้รับผิดชอบหลัก – สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
ผู้รับผิดชอบรอง – ตัวแทนผู้ให้บริการสัญญาณในพื้นที่
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เทศบาลตําบลฉลุง
 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
1. โครงการพัฒนา City Free Wifi ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการประชาชนและพื้นที่แหล่ง
ชุมชน
 ความสอดคล้ องกั บ โจทย์ ปั ญหาเมือ ง และกลุ่ มเปูาหมายผู้ รับ ประโยชน์ (อธิบายว่ าบริ การ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งทุกๆ อย่างล้วนต้องมีความทันสมัย รวดเร็ว ทั้ง
ด้านข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารอย่างที่ทราบกัน เทศบาลตาบลฉลุงก็มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยปรับตัว
ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งคือ
ระบบอินเตอร์เน็ตนั่นเอง
เทศบาลตาบลฉลุ งเชื่อว่าการที่ประชากรสามารถเข้าถึงฟรีอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะใน
สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้ว ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้าด้านอื่นๆ อาทิ การต่อต่อกับหน่วยงานราชการ การสร้างสังคมเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สาระน่ารู้ รวมไปถึงการแจ้งเตือนภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และนอกเหนือจากการบริการ
ต่อประชาชนแล้ว การมีฟรีอินเตอร์เนตยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาโครงการที่จาเป็นต้องใช้อินเตอร์เนต
สาหรับต่อยอดกิจกรรมได้ในอนาคต
ด้วยเหตุผลนี้ทางเทศบาลตาบลฉลุง จึงมีแนวคิดที่จะนาCity Free Wifi มาใช้ช่วยใน
การอานวยความสะดวกต่อชาวบ้าน โดยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถได้รับสิทธิได้อย่างทั่วถึง
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.
2.
3.

จัดหาอุปกรณ์ City Free Wifi
ติดตั้งอุปกรณ์ City Free Wifi ในแต่ละพื้นที่
ติดตามการใช้งาน City Free Wifi จากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การใช้งาน
สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในปี แ รกที่ เ ริ่ ม
ดาเนินการ

4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการดาเนิน โครงการเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะ และ วัด
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยัง ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาดูงาน
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด เป็นต้น
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 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงฟรีอินเตอร์เนตได้แม้ไม่ได้อยู่ที่บ้าน
2. เพิ่มความสะดวกสบายในการมาท่องเที่ยวยังพื้นที่เทศบาลตาบลฉลุง
3. เพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ระยะกลาง
ทาให้ประชาชนมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 สามารถรับรู้ข่าวสาร และเข้าร่วม
กิจกรรมกับ เจ้าหน้าที่ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้จากทุกที่
ระยะยาว
เศรษฐกิจในพื้นที่ของเทศบาลตาบลฉลุงดีขึ้น จากจานวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น จากการได้รับ
บริการอย่างพึงพอใจ
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมถึงสังคมออนไลน์ ตลอดจนการเตรียมตัวรับการพัฒนา
อื่นๆ ที่จะตามมาอีกในอนาคตโดยใช้ ฟรีอินเตอร์เนตเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนต่อไป
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/
โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1. ประชาชนสามารถเข้าถึง ฟรีอินเตอร์เน็ต
2. มีฐานข้อมูลจานวนผู้ใช้งานฟรีอินเตอร์เน็ต
3. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อบริการสาธารณะสูงขึ้น
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
2. โครงการพัฒนาระบบ Safety Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ให้การบริการ
ประชาชน
 ความสอดคล้ องกั บ โจทย์ ปั ญหาเมือ ง และกลุ่ มเปูาหมายผู้ รับ ประโยชน์ (อธิบายว่ าบริ การ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

เทศบาลตาบลฉลุง มีแนวคิดจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ Safety
Satun โดยการเพิ่มการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ให้การบริการประชาชน พื้นที่เฝูาระวังจุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ
พัฒนาระบบ Alert แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อการเชื่อมโยงสัญญาณภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) เข้าสู่ศูนย์สั่งการของจังหวัด ซึ่งทาให้สามารถปูองกันและติดตามเหตุและสั่งการได้อย่างเบ็ดเสร็จ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยว
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.
2.
3.

จัดซื้ออุปกรณ์ CCTV
ติดตั้งอุปกร์ CCTV
พั ฒ นาระบบแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ มี เ หตุ ก ารผิ ด ปกติ
เชื่อมโยงสัญญาณภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด เข้าสู่ศูนย์สั่งการของจัดหวัด
สรุป ผลการดาเนิ นโครงการในพื้น ที่นาร่องในปี
แรกที่เริ่มดาเนินการ

4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการดาเนิน โครงการเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการในพื้นที่นาร่อง สถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลฉลุง
ในปีที่ 2 เป็นการเพิ่มจุดติดตั้ง เพื่อให้เพียงพอต่อจุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการไปยังจุดเสี่ยงอื่นๆ ที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. มีอุปกรณ์เฝูาระวังภัย ทั้งจากอาชยกรรม และจากภัยพิบัติ
2. สามารถใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเฝู า ระวั ง ปั ญ หาด้า นความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อยของพื้ น ที่ เช่ น
ตรวจหาผู้ฝุาผืนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เป็นต้น
3. สร้างความมั่นใจแก่ผู้มาท่องเที่ยว
ระยะกลาง
ทาให้ประชากรในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
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ระยะยาว
เศรษฐกิจดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่มั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้ทาให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ทั้งยังสามารถเตรียมตัวรับมือ
กับภัยพิบัติที่มักเกิดขึ้นเป็นประจา เช่น น้าท่วม ได้ดียิ่งขึ้น จากการได้รับการเตือนภัยอย่างรวดเร็ว
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/
โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1. มีอุปกรณ์ CCTV เพียงพอ ต่อการปูองกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่สูงขึ้น
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : ตารวจภูธรจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
3. โครงการพัฒนาสนามกีฬาอัจฉริยะ
 ความสอดคล้ องกั บ โจทย์ ปั ญหาเมือ ง และกลุ่ มเปูาหมายผู้ รับ ประโยชน์ (อธิบายว่ าบริ การ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

ปัจจุบันสนามกีฬาเทศบาลตาบลฉลุง มีผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมาก ซึ่งในบางครั้งพบว่าสนามกีฬาบาง
ประเภทมีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ทาให้เกิดการเสียโอกาสในการออกกาลัง และทากิจกรรมตามที่ตั้งใจไว้
เทศบาลตาบลฉลุง จึงมีแนวคิดที่จะนาแอปพริเคชั่น (Application) มาใช้ช่วยในการอานวยความ
สะดวกต่อผู้มาใช้บ ริการ โดยการพัฒ นาระบบจองใช้สนามกีฬาออนไลน์ขึ้น เพื่อที่ผู้ใช้บริการสามารถวาง
แผนการออกกาลังกายผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลย ว่าวันนี้จะออกกาลังกายด้วยวิธีไหน เวลาเท่าไร โดยไม่ต้อง
กลัวว่ามาแล้วจะเสียเที่ยว นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังมีแนวคิ ดจะพัฒนาระบบประมวลผลสุขภาพผู้ใช้บริการ
สนามกีฬา เพื่อเป็นบริการข้อมูลสุขภาพประจาตัวของผู้ออกกาลังกายว่า ผลลัพธ์ของแต่ละครั้งดีขึ้นลดลง
อย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างไร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มา
เยี่ยมชมตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสุขภาพ และหันมาออกกาลังกายกันมากยิ่งขึ้น
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

สร้ า ง Application ในการนั ด หมาย จองวั น
เวลาใช้บริการสนามกีฬาแบบออนไลน์
สร้ าง Application ระบบประมวลผลสุขภาพ
ผู้ใช้บริการสนามกีฬา
ให้บริการจองสนามกีฬาผ่านระบบออนไลน์ และ
บริการประมวลผลสุขภาพ
สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในปี แ รกที่ เ ริ่ ม
ดาเนินการ

2.
3.
4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการดาเนิน โครงการเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการโดยบริการ ผู้มาใช้บริการเดิม
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยังชาวบ้านกลุ่มอื่นฯ ที่ยังไม่เคยมาใช้บริการยังสนามกีฬาเพื่อให้ครอบคลุม
ประชากรทั้งหมด
ในปีที่ 3 เป็นการพัฒนาเนื้อหา ในการให้บริการข้อมูลสุขภาพ ให้น่าติดตามอยู่เสมอ
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 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
4. มี Application ในการนัดหมาย และจองวันเวลาใช้บริการสนามกีฬา แบบออนไลน์
5. มี Application ระบบประมวลผลสุขภาพ สาหรับบริการผู้มาใช้สนามกีฬา
6. ประชาชนหันมาออกกาลังกายมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น
ระยะกลาง
ทาให้ ภ าคประชาชนเกิดการตื่นตัวในออกกาลังกายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่ว ม
โครงการนี้
ระยะยาว
สุขภาพของคนฉลุงดีขึ้น อายุยืนขึ้น จากการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้นอกจากจะทาให้ผู้มาใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญด้วย ซึ่งระบบที่สร้างขึ้นจะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้มาเที่ยวมากยิ่งขึ้น
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/
โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1. มี Application ในการนัดหมาย จองวัน เวลา ในการใช้สนามกีฬา แบบออนไลน์
2. มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมใช้บริการสนามกีฬา
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
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 ชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
4. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ
 ความสอดคล้ อ งกั บ โจทย์ปั ญ หาเมื อ ง และกลุ่ ม เปู า หมายผู้ รั บประโยชน์ (อธิบายว่ าบริ การ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pain
points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )

เทศบาลตาบลฉลุง มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ ทั้ง
ด้านการเรียนการสอนพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งเสริมการติดความความเคลื่อนไหวระหว่างผู้ปกครองกับ
นักเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media โดยใช้ Smart Phone รวมถึงการมีระบบการจดจาใบหน้าผู้ปกครอง
ในการรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และสามารถแจ้งเตือนการเข้า-ออกของนักเรียนผ่าน
ระบบ SMS เป็นต้น
 วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
ระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)

ลําดับ

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

ติดตั้งกล้อง CCTV และเชื่อมต่อยังผู้ปกครอง
ผ่าน IP address
ติดตั้งอุปกรณ์จดจาใบหน้าผู้ปกครอง และระบบ
แจ้งเตือนการเข้า-ออกนักเรียนผ่าน SMS
ติดตามการใช้งาน Application จากผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การใช้งาน Application
สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในปี แ รกที่ เ ริ่ ม
ดาเนินการ

2.
3.
4.

ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้ น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการด าเนิ น โครงการเป็ น ระยะเวลา 3 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการโดยเลือกพื้นที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากชุมชนเปูาหมาย
ในปีที่ 2 เป็นการขยายโครงการไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนอื่น
ในปีที่ 3 เป็นการขยายโครงการไปยังศูนย์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น คนชรา คนพิการ เป็นต้น
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1. มี CCTV และ Application ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กเล็ก การให้บริการของศูนย์
ให้กับผู้ปกครอง
2. ได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครอง
3. สร้างความมั่นใจในการใช้บริการจากผู้ปกครองในชุมชน
ระยะกลาง
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ทาให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจฝากบุตรหลานไว้กับศูนย์ฯ โดยไม่ทาให้เสียงาน
ระยะยาว
ประชาชนรู้สึกว่าชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัยในการดารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก เชิงลบ
และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)

โครงการนี้ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อการดารงชีวิตในพื้นที่เทศบาลตาบลฉลุง สามารถฝากบุตร
หลานได้รับการศึกษาได้อย่างวางใจ ทาให้สังคมน่าอยู่อาศัย
 ตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/ กิจกรรม/
โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)

1. มีอุปกรณ์ CCTV และ Application ในการติดตามความเคลื่อนไหวของเด็กเล็กให้แก่ผู้ปกครอง
2. มีฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมใช้บริการแอปพลิเคชั่น
3. ได้รบั ความพึงพอใจจากผู้ปกครอง
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ Business
Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรืออื่นๆ)

ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด)

ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลฉลุง
ผู้รับผิดชอบรอง : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
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เทศบาลตําบลคลองขุด
 ชื่อชื่อบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ
1. โครงการ Safe City
 ความสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมือง และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ (อธิบายว่าบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอตอบโจทย์อย่างไรในบริบทและความต้องการของเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง pain points ของกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ )
การจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด มีปริมาณที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นจากอดีต และผู้ใช้รถ
ใช้ถนนขาดการรักษาวินัยจราจร ทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง
กลุ่มเปูาหมายผู้รับประโยชน์ คือ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
และที่สัญจรไปมา โดยลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ และลดจานวนผู้กระทาผิดวินัยจราจร ลดการใช้กาลัง
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมจราจร
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (อธิบายวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน
และระยะเวลาการดาเนินงาน อาจใช้ตารางหรือแผนภาพประกอบ)
ลําดับ
วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินการเดือน/ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการจราจร และจุดเสี่ยงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
2. ติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ CCTV ในจุ ด ที่ มี
จราจรหนาแน่น และในจุดเสี่ยงต่างๆ
3. ทดลองการใช้งานระบบ พร้ อมประชาสั มพันธ์
โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
4. เริ่มใช้งานจริง ระบบกล้องโทรทัศน์ CCTV
5. ติดตามการใช้งานกล้องโทรทัศน์ CCTV
โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสถิติ
อุบัติเหตุที่ และการกระทาผิดวินัยจราจรเกิดขึ้น
ในพื้นที่
6. สรุป ผลการดาเนิ นโครงการในพื้นที่นาร่องในปี
แรกที่เริ่มดาเนินการ
สรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการในพื้ น ที่ น าร่ อ ง โครงการนี้ ว างแผนการด าเนิ น โครงการเป็ น ระยะเวลา 5 ปี
ต่อเนื่องกัน
ในปีที่ 1 เป็นการดาเนินโครงการในถนนสายหลัก 3 จุด ในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
ในปีที่ 2 เป็นการดาเนินโครงการในจุดเสี่ยง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
ในปีที่ 3 เป็นการดาเนินโครงการในจุดเสี่ยง เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
ในปีที่ 4 เป็นการดาเนินโครงการในจุดเสี่ยง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
ในปีที่ 5 เป็นการดาเนินโครงการในจุดเสี่ยง ที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตาบลคลองขุด
หน้า 99

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระยะสั้น กลาง ยาว)
1) มีกล้องโทรทัศน์ CCTV เพื่อใช้งานในจุดสาคัญหลักตามที่กาหนด
2) มีฐานข้อมูลจราจร เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ
3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการกระทาผิดวินัยจราจร มีจานวนที่ลดลง
4) ปัญหาด้านการอาชญากรรมในพื้นที่ตาบลคลองขุดลดลง
 ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม (ระบุผลลัพธ์กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวก
เชิงลบ และแนวทางการแก้ปัญหาหากเกิดผลกระทบเชิงลบในพื้นที่)
1) ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการปฏิบัติตามวินัยจราจรเพิ่มขึ้น
2) จานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลดลง
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของบริการ/ กิจกรรม/ โครงการ (ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของบริการ/
กิจกรรม/ โครงการ ที่เสนอเพื่อการติดตามประเมินผลต่อไป)
1) มีกล้องโทรทัศน์ CCTV ที่ติดตั้งในเส้นทางหลักสาคัญ เพื่อลดการกระทาผิดวินัยจราจร
และอาชญากรรม
2) มีข้อมูลการจราจร Big Data
3) มีข้อมูลในการวางผังเมืองและการแก้ไขปัญหาจราจรในอนาคต
 รูปแบบการลงทุน และ/ หรือ Business Model (อธิบายรูปแบบการลงทุน และ/หรือ
Business Model เพื่อความยั่งยืน เช่นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐร่วมเอกชน หรือ
อื่นๆ)
การลงทุนโดยภาครัฐ สาหรับการติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการทางานและการแก้ไข
ปั ญ หาการกระท าผิ ดวิ นัย จราจร ส าหรั บผู้ ใช้ รถใช้ ถ นน สถิติ การเกิ ดอุ บัติ เหตุ ล ดลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง
- ขอรับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐรองรับในปีต่อไป งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดและ/หรือ กลุ่มจังหวัด
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ รอง (ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 1 หน่วยงาน และหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
ผู้รับผิดชอบหลัก : เทศบาลตาบลคลองขุด
ผู้รับผิดชอบรอง : สถานีตารวจภูธรเมืองสตูล
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3.5 แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (เลือกกลไกการบริหารจัดการ
และอธิบายแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน (PPP) และภาคประชาชน และโมเดลการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน ระบุองค์ประกอบ หรืออาจใช้ภาพประกอบ)

 การบริหารจัดการโดยภาครัฐ (เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ
ระดับเมือง หรือ PMC เมือง หรือการจัดตั้งสานักงานโครงการเมืองอัจฉริยะของเมือง หรือ PMO เมือง)


ระดับจังหวัด

กาหนดผู้บริหารเมืองอัจฉริยะคือผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีคณะที่ปรึกษาจากหน่วยงาน
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City)
บริหารในภาพรวมของการขับเคลื่อนทั้งเมือง ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
1. กาหนดแผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City) ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. บู ร ณาการความร่ ว มมื อ และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นตามความจาเป็น ในการบริห าร
โครงการ ในแต่ละสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละ
พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อการผลักดันสู่การปฏิบัติ
4. ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City) ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว
5. สนับสนุน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ และการมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City) ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และ
ประชาชน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City) หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมาย
ขั้น ตอนการดาเนินการขับเคลื่ อนมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูร ณาการและ
บริหารโครงการ (PMC) โดยมีรองผุ้ว่าราชการจัหงวัดสตูลเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้
(1) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคมในการ
ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City) ด้านต่าง ๆ
(2) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อกาหนดกรอบและแนวทางการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดสตูล ตามคู่มือการจัดทาแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับประเทศ
(3) ติดตาม ประเมินผล การดาเนิน การด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะใน
การทางานต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดสตูล
(4) ดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart

City)

มอบหมาย
จัดทําบันทึกข้อตกลง MOU หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง อาทิ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ YEC,
หอการค้า สถาบั นการศึกษา อปท. บริ ษัทร่ว มพัฒ นาเมือง เอกชนอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดความร่ว มมือในการ
ดาเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
 ระดับท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมาย
การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของเทศบาลให้มีการบริหารจัดการ ดังนี้
1. ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะระดั บ เทศบาล มี ห น้ า ที่ ว างแผนและก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม กากับนโยบายการพัฒนาเมืองให้
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด บูรณาการแผนงานและประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งสถาบันเครือข่าย Smart City เมืองอัจฉริยะในระดับเทศบาล นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
หน้าที่เสนอโครงการงบประมาณดาเนินงานขับเคลื่อนเครือข่าย และกลั่นกรองแผนงานโครงการงบประมาณ
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ของหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรนักวิชาการและเครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับ Smart City เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานต่างๆ
3. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาล โดยคณะทางาน
แต่ละด้านมีหน้าที่แตกต่างกันตามเปูาหมายของแต่ละด้าน และจัดทาแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะของจังหวัดสตูลตามด้านการพัฒนาที่เทศบาลมีความพร้อม
ภาคีเครือข่ายการทางานทั้ง 3 เป็นหน่วยงานสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้การพัฒนาจังหวัดสตูลเป็นเมือง
อัจฉริยะที่นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการที่จะทาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 การบริหารจัดการโดยภาครัฐร่วมเอกชน
ลาดับ

ผู้ดาเนินการ

1

2

Depa/DE/คมนาคม/
พลั ง งาน/หน่ ว ยงาน
ส่ ว น ร า ช ก า ร /
รัฐ วิส าหกิจ /อปท..ใน
พื้นที่
เอกชน

3

เอกชน

งบประมาณ

Business ขั้นตอน
Model
ง บ ป ร ะ ม า ณ รัฐลงทุน -รวบรวม Service/โครงการ
ป ร ะ จ า ปี /
ในสตูลจากหน่วยงานของรัฐ
งบประมาณอื่น ๆ
และหน่วยงานอื่นๆ
-จัดทา Proposal
-ของบประมาณ
เ อ ก ช น / รั ฐ Revenue -จั ด ท ารู ป แบบการเข้ า รวม
(ท้องถิ่น)
Sharing/ โครงการ,การด าเนิ น งาน,
สัมปทาน หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ ง าน
ระหว่างรัฐกับเอกฃน
-เอกชน ด าเนิ น การตรงกั บ
หน่วยงานท้องถิ่น
เอกชน
ค่าบริการ -จั ด ท ารู ป แบบการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ

สถานะ
อยู่ระหว่างการ
รวบรวม Service
และทา Proposal

 การบริหารจัดการโดยภาคเอกชน
ลาดับ

ผู้ดาเนินการ

1

2

Depa/DE/คมนาคม/
พลั ง งาน/หน่ ว ยงาน
ส่ ว น ร า ช ก า ร /
รัฐ วิส าหกิจ /อปท..ใน
พื้นที่
เอกชน

3

เอกชน

งบประมาณ

Business ขั้นตอน
Model
ง บ ป ร ะ ม า ณ รัฐลงทุน -รวบรวม Service/โครงการ
ป ร ะ จ า ปี /
ในสตูลจากหน่วยงานของรัฐ
งบประมาณอื่น ๆ
และหน่วยงานอื่นๆ
-จัดทา Proposal
-ของบประมาณ
เ อ ก ช น / รั ฐ Revenue -จั ด ท ารู ป แบบการเข้ า รวม
(ท้องถิ่น)
Sharing/ โครงการ,การด าเนิ น งาน,
สัมปทาน หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ ง าน
ระหว่างรัฐกับเอกฃน
-เอกชน ด าเนิ น การตรงกั บ
หน่วยงานท้องถิ่น
เอกชน
ค่าบริการ -จั ด ท ารู ป แบบการเข้ า ร่ ว ม
โครงการ
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อยู่ระหว่างการ
รวบรวม Service
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6. ภาคผนวก
 คาสั่งจังหวัดสตูล ที่ 3338 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
(Satun Smart City)
 คาสั่งจังหวัดสตูล ที่
/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและบริหารโครงการ
(PMC) ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City)
 MOU ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลความพร้อมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
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