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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
คำนำ 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมายและสาระสำคัญที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  มาตรา 53/1 กำหนดให้
จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และ
ความต้องการของประชาชน และให้มีการประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน โดยแผนพัฒนาจังหวัดมี
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี 
 จังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับแรกในปี พ.ศ. 2553 – 2556 และต่อเนื่องในปี  
พ.ศ. 2557 – 2560 และ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในห้วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา เพ่ือถอดบทเรียนและนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566 – 2570  
โดยให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องการพัฒนา การบูรณาการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนที่
จังหวัด (Area Based) และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จังหวัดได้วางกรอบแนวทางการ
พัฒนา โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูป ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ศักยภาพและปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มาพิจารณาเป็นกรอบ/แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566 – 2570  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสามารถสนองตอบปัญหาความต้องการ
ของพ้ืนที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จังหวัดสงขลาจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566 – 2570  
  จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณส่วนราชการและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมร่วมกันพัฒนาจังหวัดเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 
“สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” ประเทศชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
       กันยายน 2564 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566 – 2570 โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด รวมทั้งการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจากระดับชาติสู่ แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2566 – 2570 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และยึดหลักการ
จัดทำแผนพัฒนาพ้ืนที่ แบบบู รณาการ ผ่ านกระบวนการประชาคมแบบมี ส่ วนร่ วมของภาคี  
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงประสานแผนในลักษณะ one plan โดยการระดมความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนเพ่ือสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ โดยใช้กลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 โดยจังหวัดสงขลาได้
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พันธกิจ เป้าประสงค์รวม และประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังนี้   
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา  

“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1) พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตร 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้เชื่อมโยงอาเซียน  

2) พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประชาชนมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง เติบโตบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4) รักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย เอ้ือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและหนุนเสริม  

การพัฒนาของเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์รวม 

1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีความพอเพียง 
3) คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน  

การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 

2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566 - 2570 

แผนระดับ 
1 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

• เป้าหมาย ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขันสูง 
• ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เช่ือมโลก 

- ประเด็นย่อย สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• ประเด็น การเกษตรสร้างมลูค่า 

- ประเด็นย่อย เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป 
• ประเด็น สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว 

- ประเด็นย่อย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

• เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- ประเด็นย่อย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ

แรงงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 

• ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
- ประเด็นย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสเีขียว 

  

แผนระดับ 
2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดไดร้ับการยกระดับ 

• แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
- เป้าหมายแผนย่อย การลงทุนใน

เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนเพิม่ขึน้ 
- แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและ

อำนวยความสะดวกการลงทุน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงาน
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ พัฒนา
ระบบบรหิารจดัการแรงงาน พัฒนา
เมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น พ้ืนที่และเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลาง
ความเจรญิทางเศรษฐกิจในทุก
ภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจาย
ความเจรญิ 

• แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
- เป้าหมายแผนย่อย เมืองในพื้นที่

เป้าหมายไดร้ับการพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาเมือง

ศูนย์กลางให้เป็นเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน ระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การเกษตร 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตรเพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยเกษตรกรแปรรูป 
- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตร

แปรรูปและผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

• แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการ
แปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีใช้ในกระบวนการผลติ 
การสร้างตราสินค้าและมาตรฐาน 
การขยายช่องทางการตลาด  

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย 
และต่อเนื่อง 

• แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

• แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและ
พัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและ 
การกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานประเทศดีขึ้น 

• แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจสิติกส ์

• แนวทางการพัฒนา พัฒนา
โครงข่ายทางถนนรองรับปริมาณ
ความต้องการการเดินทางและ
การขนส่งระหว่างพื้นที่ระหว่าง
ด่านการค้าและประตูการค้า 
สนับสนุนการพัฒนาเมือง พื้น
เศรษฐกิจ พื้นที่ท่องเที่ยว 
เกษตรกรรม ให้เช่ือมโยงกัน  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การท่องเท่ียว 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศดา้น 
การท่องเที่ยวต่อผลิตภณัฑม์วลรวม
เพิ่มขึ้น 

• แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
- เป้าหมายแผนย่อย รายได้จากการ

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น 
- แนวทางการพัฒนา พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความ
สะดวก สนบัสนุนมาตรการเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการตลาด
และสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพจดั
งานระดับนานาชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 
- เป้าหมายแผนย่อย แรงงานมี

ศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง 

- แนวทางการพัฒนา ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยทำงานให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน 

• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

• แผนย่อยการสรา้งการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
- เป้าหมายแผนย่อย พื้นที่สเีขียว

ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
- แนวทางการพัฒนา รักษาและ

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวรวมทั้งการ
บริหารจดัการปา่ไม้อยา่งยั่งยืน 

  

แผนระดับ 
3 

แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ.2566 - 2570 

จังหวัดสงขลาได้จดัทำแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสพร้อมเช่ือมโยงกับประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้ และกำหนด
ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องเชือ่มโยงกับศักยภาพและแผนพัฒนาภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการ 

  

สาระสำคัญ
แผนพัฒนา

จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน  
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภณัฑม์วลรวมจังหวัด/ร้อยละ 1 (2) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน/ไมเ่กินร้อยละ 6.14  
(3) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง/ร้อยละ 85.36 (4) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิและเสริมสร้างความเข้มแข็ง/ร้อยละ 100 
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ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

1. พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อตุสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการทีม่ี
คุณภาพและมลูค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เช่ือมโยงอย่างเป็น
ระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษยร์องรับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม 
และสร้าง การเติบโตอย่างมั่นคงดว้ยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. เสรมิสร้างความมั่นคงและ 
ความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพยส์ินของประชาชน 

 
                                                            

 

แผนงาน 

1. แผนงานพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า  
การลงทุน 

2. แผนงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

3. แผนงานพัฒนาด้านการเกษตร 

แผนงานพัฒนาด้านสังคม 
 

แผนงานพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงานพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง 
และความสงบ 

 

                                                          
 

โครงการ
สำคัญ 

1. แผนงานพัฒนาด้านอตุสาหกรรม การค้า การลงทุน 
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

สนับสนุนการขนส่งภาคอุตสาหกรรมและ 
การท่องเท่ียวจังหวัดสงขลา 

2) โครงการส่งเสริมปลากะพงสามน้ำทะเลสาบ
สงขลา อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพื่อการแข่งขัน
ทางการค้า 

3) โครงการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า เท่ียว
สงขลากินปลากะพง 3 น้ำ 

4) โครงการพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงาน
ช่างเชื่อม สู่มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรม
สมั ยใหม่ และเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ  
ประจำปี 2566 

5) โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบ 
โลจิสติกส์ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประจำปี 2566 

6) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

1) โครงการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริจังหวัดสงขลา 

2) โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา 
หมู่ท่ี 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่  

3) โครงการสร้างความม่ันคงในการดำรงชีวิต 
กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

5) โครงการ “รู้ทัน” ปัญหา หน้ีนอกระบบ 
6) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ

ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หรือ One Day 
Surgery (ODS) 

7) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง 
8) โครงการสงขลามีวินัยใส่ใจสังคม 

 

1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สำหรับสัตว์ธนาคารปู  

2) โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ปัญหามลพิษในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา 

3) โครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
4) ขุดลอกร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลา

ตอนล่างเพื่อฟ้ืนฟูทะเลสาบ 
5) ขุดลอกร่องน้ำคลองรัตภูมิและร่องน้ำคลองหาดปอ 
6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำ

คลองหวะ จังหวัดสงขลา 
7) โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านสะพานยาว 

พร้อมอาคารประกอบ 
8) โครงการขุดลอกร่องน้ำสงขลา (ร่องนอก) 
 
 
 
 

1) โครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ความมั่นคงจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 
2566 

2) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สงขลา  

3) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี
จังหวัดสงขลา 
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7) โครงการ SME FAIR เพื่อช่วยเหลือผู้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 

8) โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

9) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 

10)  โครงการยกระดับคุณภาพ "ไก่ทอดหาดใหญ่"  
ให้เป็นเอกลักษณ์ตราสินค้าประจำถิ่น 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวจังหวัด
สงขลา 

11) โครงการยกระดับการคมนาคม – ขนส่ง 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลาและนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 

12)  โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวง
หมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว(ทล.
4369) - ด่านสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

13)  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ 
- บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

14)  โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทาง
รถไฟถนนเพชรเกษตร (บริเวณหน้าสถานี
ตำรวจภูธรหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

15)  โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนน
สาย ง (ในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลาแยก
อ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) 

 
 

 
9) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 

เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

10) โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา พร้อมจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
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2. แผนงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รองรับการฟื้นตัวและ
เติบโตของการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

2) โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
จังหวัดสงขลา อย่างมีคุณค่าสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

3) โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา 
4) โครงการยกระดับการพัฒนาสงขลาเมืองกีฬา

เชื่อมโยงการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ 
5) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในสวน

ประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
6) โครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวชุมชนเชงิวัฒนธรรม

อาหารพื้นถิ่นบนฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุ
วัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เพื่อการขับเคลื่อนเมือง
สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

7) โครงการพัฒนาศัยกภาพแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติสันกาลคีรี  
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

8) โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชน 
สีเขียวสงขลาน่าอยู่สร้างสรรค์ ยั่งยืน 

9) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนจังหวัดสงขลา 

10)  โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมเชื่อมโยงถนนสายหลักเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 

11)  โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

12)  โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนนครนอก อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 



- 7 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 

13)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดชลาทัศน์เพื่อ
การท่องเท่ียวระดับสากล 

14)  โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว
เมืองเก่าสงขลา 

3. แผนงานพัฒนาด้านการเกษตร 
1) โครงการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้เกษตรกร

จังหวัดสงขลา  
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโรบัสต้า
สะบ้าย้อย 

3) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพื่อ
เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดสงขลา 

4) โครงการโคเนื้อกู้เศรษฐกิจ ฝ่าโควิด-19 สู่
มาตรฐาน GFM 

5) โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความ
ยั่งยืน ศูนย์กลางการผลิตข้าวแปลงใหญ่อย่าง
ครบวงจร 

6) โครงการก่อสร้างลานตากข้าวเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าว 

7) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา 
8) โครงการก่อสร้างฝายคลองหารพร้อมระบบ 

ท่อส่งน้ำฝายคลองหาร ตำบลประกอบ อำเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา 
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3. สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 
3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
            ➢ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา 

1. ประวัติความเป็นมา  สงขลาเป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งอยู่ 
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง มีชุมชนโบราณ เมืองเก่าแก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการละเล่นพ้ืนเมือง ศิลปะพ้ืนบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน 
สงขลาเพ่ิงปรากฏเป็นครั้งแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ - เปอร์เซีย ระหว่างปี  
พ.ศ.1993 - 2093 ในนามของเมืองชิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและ
การเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามของนายกิโลลาสแซร์แวส เรียกชื่อ เมืองสงขลาว่า “เมืองสิงขร”  
จึงสันนิษฐานว่าคำว่า สงขลา เพ้ียนมาจากชื่อ “สิงหลา” (สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร แปลว่า เมืองสิง เหตุผล
ที่สงขลามีชื่อว่า สิงหลา สืบเนื่องมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่นเรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู 
เกาะแมว เมื่อมองแต่ไกลจะเห็นเป็นรูปสิงห์สองตัวมอบเฝ้าปากเมืองทางเข้าเมืองสงขลา จึงเรียกเมืองนี้
ว่า สิงหลา ส่วนคนไทยเรียกว่า เมืองสทิง เมื่อมาลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมืองสทิง ก็เรียกว่าเมืองสิงหลา 
แต่ออกเสียงเพ้ียนเป็นเซ็งคอรา เมื่อฝรั่งเข้ามาค้าขาย เรียกว่า เซ็งคอรา ตามมาลายูแต่เสียงเพ้ียนเป็น
สำเนียงฝรั่งคือ ซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียงมาลายูและฝรั่งเสียงเพ้ียนเป็นสงขลา อีกเหตุผล
หนึ่งอ้างว่า สงขลา เพ้ียนมาจาก “สิงขร” แปลว่า ภูเขา โดยอ้างว่าเมืองสงขลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแดง 
ต่อมาได้มีการพระราชทานนามเจ้าเมืองสงขลาว่า “วิเชียรคีรี” ซึ่งความหมายสอดคล้องกับลักษณะภูมิ
ประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า “สงขลา” เดิมชื่อ  
สิงหนคร (สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอยู่ท้าย มาลายูไม่ชอบจึงเปลี่ยนเป็น “อา” และชาวมาลายูพูด
ลิ้นรัวเร็ว ตัด “หะ” และ “นะ” ออก คงเหลือ “สิง-คะ-รา” แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ ซิงโครา  
จนมีการเรียกเป็น สิงกอรา นอกจากนี้  เมืองสงขลาเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชภาคใต้  จนสิ้น สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นถึงปี พ.ศ.2475 ได้ยุบมณฑลและภาค เปลี่ยนเป็นจังหวัด
สงขลา จึงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้จนถึงปัจจุบัน 

2. สภาพทั่วไป  
2.1 อาณาเขตและที่ตั้ง จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ห่ างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 950 กิโลเมตร มี พ้ืนที่ประมาณ  
7,393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็น
อันดับที่ 3 ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิสของ 
    มาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
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แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสงขลา 
 

 

2.2 ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทางตะวันออก 
เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทรายยาวทอดตัวในแนวเกือบเหนือใต้ ตั้งแต่อำเภอระโนด 
อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา รวมชายฝั่งทะเลยาว 
157.90 กิโลเมตร ทางใต้เป็นที่ราบสูง ป่าและภูเขา ค่อยๆ ลาดเทไปทางทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่  
การทำเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 บริเวณ ประกอบด้วย บริเวณทะเลสาบสงขลาทางทิศเหนือในพ้ืนที่
อำเภอสทิงพระและระโนด เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและพืชพันธุ์อ่ืนๆ บริเวณทะเลนอกเป็นที่
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ราบเหมาะแก่การปลูกมะพร้าว พื้นที่ซึ่งห่างจากทะเลไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา ได้แก่  
อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด อำเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอเมือง บริเวณที่ประกอบด้วยเนินเขาและ
ภูเขาพ้ืนที่เป็นดินเหนียวปนทรายและลูกรัง มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย มีป่าไม้ยางพารา และการปลูกผลไม้
เป็นแห่งๆ ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอรัตภูมิ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย 

 
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

 
 
 

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสงขลามีลักษณะอากาศแบ่งเน 2 ฤดูกาล คือ 
      (1) ฤดูฝน คือฤดูที่มีฝนตกชุกหนาแน่นในแต่ละปี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง 
           1.1 ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
เอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามันมาสู่ ประเทศไทยระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมหรือในชวงฤดูฝนของประเทศไทย ทำใหจังหวัดสงขลามีฝนชุกทั่วไปแต่
การกระจายและปริมาณฝนจะน้อยกว่าในช่วงมรสุม  ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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      1.2 ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัด
เอามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ทำใหจังหวัดสงขลามีอากาศเย็นลงและมีฝนตกชุกต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งเนื่องจากมรสุมนี้ 
พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปะทะพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลทะเลด้านตะวันออก  
ซึ่งเป็นด้านรับลมจึงมีปริมาณฝนมากกวาพ้ืนที่ด้านตะวันตก 
         (2) ฤดูร้อน เป็นฤดูที่มีฝนตกน้อย และมีอากาศร้อนได้ในบางวัน จะเริ่ม
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่วงเปลี่ยน
ฤดูมรสุม ลมที่พัดปกคลุมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาจะไม่แน่ทิศ เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้บ้างที่
พัดปกคลุม 
         ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดสงขลามีฝนตกชุกเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้ในช่วงดังกล่าวมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า
ไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้  ส่วนปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปี่เฉลี่ย 2,245 มม. เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่
มีฝนมากที่สุด เฉลี่ย 582.7 มิลลิเมตร และเดือนกุมภาพันธ์มีฝนน้อยที่สุด เฉลี่ย 55.0 มิลลิเมตร  
และมีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 169.5 วัน เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเล อุณหภูมิ
ระหว่างฤดูกาลและกลางวันกลางคืนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25.1 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 28.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 78.2 %  ส่วนในปี 2563 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28.1 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.5 องศาเซลเซียส  
มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี 80.0 % และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของจังหวัดสงขลา 
ในปี 2562 กับปี 2563 แล้วพบว่าในปี 2563 มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าจำนวน 1,392.8 มิลลิเมตร  

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อมูลปริมาณน้ำฝนของจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 – 2563 
หน่วย : มิลลเิมตร 

เดือน 
2560 2561 2562 2563 

ปริมาณ
น้ำฝน 

จำนวน
วันฝนตก 

ปริมาณ
น้ำฝน 

จำนวนวัน
ฝนตก 

ปริมาณ
น้ำฝน 

จำนวนวัน
ฝนตก 

ปริมาณ
น้ำฝน 

จำนวน
วันฝนตก 

มกราคม 682.2 22 193.8 18 171.2 11 1.9 5 
กุมภาพันธ ์ 22.7 8 99.9 3 14.0 4 64.0 9 

มีนาคม 99.2 6 1.4 1 26.1 2 7.0 2 
เมษายน 164.2 11 70.4 7 21.1 3 126.5 10 
พฤษภาคม 130.2 14 151.2 13 157.6 19 22.5 11 

มิถุนายน 121.3 13 181.7 13 83.2 12 175.5 19 
กรกฎาคม 49.9 15 79.3 13 168.3 13 138.6 16 
สิงหาคม 167.6 14 21.7 4 52.4 13 245.1 14 
กันยายน 185.8 23 110.1 19 103.2 14 146.8 18 
ตุลาคม 205.0 15 456.8 25 210.3 17 285.6 18 
พฤศจิกายน 1,353.7 25 383.1 20 256.1 23 925.8 28 
ธันวาคม 253.1 22 392.8 22 107.9 15 624.9 23 

รวม 3,434.9 188 2,142.2 158 1,371.4 146 2,764.2 173 
เฉลี่ย 286.2 15.7 178.5 13.2 114.3 12.2 230.4 14.4 

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 – 2563 
หน่วย : องศาเซลเซยีส 

เดือน 
2560 2561 2562 2563 

สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย 
มกราคม 30.8 22.5 26.8 30.6 21.2 26.8 31.2 21.6 27.8 31.7 23.5 27.9 
กุมภาพันธ์ 32.6 24.0 27.6 31.6 22.4 27.4 32.6 23.8 28.1 33.4 24.0 27.9 
มีนาคม 33.8 23.3 28.0 32.3 24.4 28.4 33.7 22.4 28.6 33.2 24.1 28.7 
เมษายน 35.3 23.8 28.4 34.1 24.7 28.7 34.9 24.9 29.7 34.0 23.8 29.4 
พฤษภาคม 36.0 24.6 26.9 34.4 24.0 28.1 36.4 24.9 29.5 35.8 25.2 29.4 
มิถุนายน 35.3 24.3 28.7 35.6 22.8 28.5 36.0 24.3 29.1 35.0 23.0 28.3 

กรกฎาคม 35.7 24.2 28.9 35.5 23.4 28.8 35.9 22.9 28.8 34.8 23.7 28.1 
สิงหาคม 35.3 23.9 28.4 36.3 24.0 29.2 36.9 23.1 28.8 35.4 22.8 28.5 

กันยายน 34.5 23.4 28.0 35.2 23.1 27.7 36.2 23.8 28.3 34.7 23.0 27.9 
ตุลาคม 34.3 23.5 28.0 33.1 23.0 27.5 33.6 23.7 27.7 33.5 23.5 27.2 
พฤศจิกายน 33.6 23.4 26.8 33.0 23.4 27.6 33.2 23.4 27.8 31.8 22.8 27.0 
ธันวาคม 30.6 23.2 26.7 32.4 23.3 27.6 31.2 23.5 27.4 31.2 23.1 26.6 

เฉลี่ย 34.0 23.7 27.8 33.7 23.3 28.0 34.3 23.5 28.5 33.7 23.5 28.1 
ที่มา : ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 

2.4 ข้อมูลการปกครองและประชากร จังหวัดสงขลาเป็นเป็นศูนย์กลางการ
บริหารราชการของภาคใต้ เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่สังกัดส่วนกลาง รวมจำนวน 221 หน่วยงาน และ
หน่วยงานอิสระจำนวน 5 หน่วยงาน มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำ
จังหวัด รวม 34 หน่วยงาน และที่ว่าการปกครอง 16 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 141 แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมือง 
11 แห่ง เทศบาลตำบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 92 แห่ง แบ่งเขตปกครองออกเป็น 16 
อำเภอ 127 ตำบล และ 1,023 หมู่บ้าน 

 
16 อำเภอ 2 เทศบาลนคร 11 เทศบาลเมือง 35 เทศบาลตำบล 

เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว เทศบาลตำบลพะวง  
สทิงพระ   เทศบาลตำบลสทิงพระ 
จะนะ   เทศบาลตำบลจะนะ เทศบาลตำบลนาทับ 

เทศบาลตำบลบา้นนา  
นาทวี   เทศบาลตำบลนาทวี เทศบาลตำบลนาทวนีอก  
เทพา   เทศบาลตำบลเทพา เทศบาลตำบลลำไพล  
สะบ้าย้อย   เทศบาลตำบลท่าพระยา เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย  
ระโนด   เทศบาลตำบลบ่อตรุ เทศบาลตำบลปากแตระ 

เทศบาลตำบลระโนด  
กระแสสินธุ ์   เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ เทศบาลตำบลเชงิแส  
รัตภูม ิ  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลกำแพงเพชร เทศบาลตำบลคูหาใต้ 

เทศบาลตำบลนาสีทอง 
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16 อำเภอ 2 เทศบาลนคร 11 เทศบาลเมือง 35 เทศบาลตำบล 
สะเดา  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

เทศบาลเมืองสะเดา 
เทศบาลตำบลคลองแงะ เทศบาลตำบลปริก 
เทศบาลตำบลปาดัง เทศบาลตำบลสำนักขาม 

หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห 
เทศบาลเมืองควนลงั 
เทศบาลเมืองคอหงส์ 
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา 
เทศบาลเมืองบ้านพรุ 

เทศบาลตำบลคูเต่า เทศบาลตำบลน้ำน้อย เทศบาล
ตำบลบ้านไร่ เทศบาลตำบลพะตง 

ควนเนียง   เทศบาลตำบลควนเนียง เทศบาลตำบลบางเหรียง  
บางกลำ่   เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลบ้านหาร  
สิงหนคร  เทศบาลเมืองม่วงงาม 

เทศบาลเมืองสงิหนคร  
เทศบาลตำบลชะแล้  

คลองหอยโข่ง   เทศบาลตำบลโคกม่วง เทศบาลตำบลทุ่งลาน  

 

ตารางท่ี 3 เขตการปกครอง เนื้อที่ และความหนาแน่นของประชากร ปี 2563 

อำเภอ 

เขตการปกครอง ระยะทาง

จากอำเภอ 

ถึงจังหวัด 

(กม.) 

เนื้อที่  
(ตร.กม.) 

ประชากรรวม ความ
หนาแน่น
ประชากร
ต่อ ตร.กม. 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. เขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

1) เมืองสงขลา 6 47 4 2 - 189.17 148,534 15,260 865.86 
2) สทิงพระ 11 79 1 11 36 120.00 2,782 45,191 399.78 
3) จะนะ 14 139 3 12 37 502.98 6,884 101,116 214.72 
4) นาทว ี 11 92 2 9 52 747.00 6,469 63,040 93.05 
5) เทพา 7 67 2 6 73 978.00 18,220 60,373 80.36 
6) สะบ้าย้อย 9 62 2 8 104 866.00 1,306 78,514 92.17 
7) ระโนด 13 73 3 10 73 451.38 15,647 48,572 142.27 
8) กระแสสินธุ ์ 4 22 2 2 74 114.00 14,968 131.30 
9) รัตภมู ิ 5 63 4 3 60 655.00 7,828 67,608 115.17 
10) สะเดา 8 66 6 6 70 858.96 65,940 58,532 144.91 
11) หาดใหญ ่ 12 93 10 5 26 852.80 370,696 30,717 470.70 
12) นาหม่อม 4 29 - 4 34 149.50 22,933 153.40 
13) ควนเนียง 4 46 2 3 72 209.00 4,170 30,087 163.91 
14) บางกล่ำ 4 36 2 2 46 162.00 22,110 9,966 198.00 
15) สิงหนคร 11 77 3 7 26 262.90 39,868 44,125 319.49 
16) คลองหอยโข่ง 4 32 2 2 43 275.20 15,069 12,084 98.67 

รวม 127 1,023 48 92 - 7,393.89 725,523 703,086 193.21 
ที่มา : กรมการปกครอง, ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ประชากรร้อยละ 50.79 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 
จำนวนประชากรปี 2563 เท่ากับ 1,428,609 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 696,349 คน (ร้อยละ 48.74) 
ประชากรหญิง 732,260 คน (ร้อยละ 51.26) มีจำนวนบ้าน 553,597 หลัง  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 
63.42 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 33.42 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 3.16 นับถือศาสนา
อ่ืนๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) จังหวัดสงขลามีวัด จำนวน 435 แห่ง ที่พักสงฆ์ จำนวน 113 แห่ง มัสยิด 
จำนวน 407 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 39 แห่ง 

ตารางท่ี 4 จำนวนประชากรจังหวัดสงขลา เพศ รายอำเภอ ปี 2563 
ที่ อำเภอ ตำบล ประชากรชาย ประชากรหญงิ รวม บ้าน 
1 เมืองสงขลา 6 78,216 85,578 163,794 72,406 
2 หาดใหญ ่ 12 189,076 212,337 401,413 192,457 
3 สะเดา 14 61,217 63,255 124,472 50,827 
4 ระโนด 11 31,594 32,625 64,219 24,728 
5 รัตภูม ิ 7 37,337 38,099 75,436 25,470 
6 เทพา 9 40,096 38,497 78,593 22,133 
7 จะนะ 13 53,586 54,414 108,000 30,808 
8 สะบา้ย้อย 4 40,096 38,497 78,593 22,133 
9 นาทว ี 5 35,143 34,366 69,509 23,100 
10 สทิงพระ 8 23,379 24,594 47973 15,006 
11 กระแสสินธุ ์ 12 7,349 7,619 14,968 5,163 
12 นาหม่อม 4 11,076 11,857 22,933 8,987 
13 ควนเนียง 4 16,697 17,560 34,257 11,522 
14 บางกลำ่ 4 15,891 16,185 32,076 13,013 
15 สิงหนคร 10 41,237 42,756 83,993 27,741 
16 คลองหอยโข่ง 4 14,069 13,084 27,153 10,306 
 รวม 127 696,349 732,260 1,428,609 553,597 

   ที่มา : กรมการปกครอง, ธันวาคม 2563 
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แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองจังหวัดสงขลา 

 
   ที่มา : กรมการปกครอง/กรมโยธาธกิารและการผังเมือง 
 
 

2.5 โครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญ 

2.5.1 ระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกับจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่างและ 
เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนน รถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ 
เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน  ทำให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางคมนาคม 
การค้าการลงทุน และการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง  
การเดินทางระหว่างภาคของประเทศ 
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ตารางท่ี 5  ระยะทางจากสงขลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
เมือง/จังหวัด ระยะทาง (กม.) ถนนหมายเลข ช่องจราจร 

พัทลุง 125.08 4 4 
นครศรีธรรมราช 184.51 4, 41, 408 4 
ปัตตานี 105.33 43, 42 4 
สตูล 123.58 406 4 

 

1) ทางถนน ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 สรุปจำนวนสายทาง และชนิดผิวจราจรของจังหวัดสงขลา 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จำนวน ชนิดผิวจราจร  ระยะทางรวม (กม.) 
แอสฟัลท ์ ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง 

แขวงทางหลวงสงขลาที่1 11 11 สาย - - - 281.344 
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 12 12 สาย - - - 383.599 
แขวงทางหลวงบทสงขลา 59 - 705.558 17.347 0.400 723.305 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 209 - 1,262.676 46.065 14.00 1,322.741 

รวม 291 23 สาย 1,968.234 63.412 14.400 2,710.989 
ที่มา: แขวงทางหลวงชนบทสงขลา/ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอ่ม) /องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

ตารางท่ี 7  แสดงทางหลวงแผ่นดินในเขตจังหวัดสงขลา 
ทางหลวง
หมายเลข 

ระยะทางในเขต
จังหวัดสงขลา 

จุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุด 

4 56.924+34.966 กรุงเทพมหานคร – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา เชื่อมต่อกับจังหวัดพัทลุงที่บริเวณสะพาน 
ข้ามคลองพรุพ้อ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ ผ่านสามแยกท่าท้อน อำเภอบางกล่ำ ผ่าน  
สี่แยกควนลัง สี่แยกสนามบินใน สี่แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่บ้าน
ด่านนอก (จุดผ่านแดนถาวรสะเดา) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ชายแดนมาเลเซีย 

42 69.759 คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหง-โกลก แยกจากทางหลวงหมายเลข 4 ที่บ้านคลองแงะ 
อำเภอสะเดา ผ่านอำเภอนาทวี ไปยังอำเภอโคกโพธิ์ หนองจิก และต่อไปยังนราธิวาส 
 

43 7.206+67.191 หาดใหญ่ – มะพร้าวต้นเดียว ปัตตานี จุดเร่ิมต้นเส้นทางที่สี่แยกคลองหวะ เขตเทศบาล
เมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านสะพานข้ามคลองแม่เมา 
ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 408 ที่บ้านควนมีด อำเภอ
จะนะ สิ้นสุดที่สามแยกดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

406 10.276+42.580 ปากจ่า ควนเนียง – ตำมะลัง สตูล เป็นเส้นทางเชื่อมโยงอำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล สิ้นสุดที่ท่าเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

407 
(กาญจนวนิช) 

28.230 คลองหวะ – เมืองสงขลา จุดเร่ิมต้นเส้นทางที่สี่แยกคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศ
เหนือ ผ่านเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผ่านห้าแยกน้ำกระจายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
มุ่งหน้าเข้าเมืองสงขลา สิ้นสุดเส้นทางที่สี่แยกสำโรง อำเภอเมืองสงขลา 

408 111.370 
+63.736 

สี่แยกหัวถนน เมืองนครศรีธรรมราช – ด่านประกอบ นาทวี จุดเร่ิมต้นเส้นทางที่สะพาน
ข้ามคลองปากระวะ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด ผ่านอำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร 
ห้าแยกเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอจะนะ สิ้นสุดที่  
ด่านประกอบ อำเภอนาทวี 
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ทางหลวง
หมายเลข 

ระยะทางในเขต
จังหวัดสงขลา 

จุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุด 

414 
(ลพบุรีราเมศวร์) 

24.315 ท่าท้อน หาดใหญ่ – น้ำกระจาย เมืองสงขลา จุดเริ่มต้นเส้นทางที่ห้าแยกน้ำกระจาย 
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังอำเภอหาดใหญ่ 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่สามแยกท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ 

4083 2.887 ทางเข้าระโนด จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สี่แยกรับแพรก บนทางหลวงหมายเลข 408 ตำบล 
ท่าบอน อำเภอระโนด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ผ่านตำบลปากแตระ สิ้นสุดเส้นทางที่ 
วงเวียนบริเวณวัดราษฎร์บำรุงกับถนนมหาดไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด 

4135 10.187 ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สามแยกโคกเมาบนทางหลวงหมายเลข 414 
(ลพบุรีราเมศวร์) มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ไปยังอำเภอหาดใหญ่ สิ้นสุดที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่ 

4208 6.225 ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ จุดเร่ิมต้นเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข 4 ทางแยกเข้าไปยัง
สถานีรถไฟบางกล่ำในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังจุดสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟ  
บางกล่ำ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 

4287 31.224 ท่าชะมวง รัตภูมิ – ควนลัง หาดใหญ่ จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สามแยกท่าชะมวง ตำบล 
ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านสี่แยก
ควนลัง ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 29+724 ถัดไปจะเป็นเขตควบคุมของเทศบาลเมืองควนลังไป
จนถึงสะพานข้ามคลองต่ำ จะเป็นสายทางควบคุมของแขวงทางสงขลาที่ 1 ตัดผ่านสี่แยก
สนามบินนอก ถึงจุดสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงไฟฟ้าหาดใหญ่ 1 ตำบลควนลัง 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

4309 10.679 สามแยกทุ่งหวัง – เมืองสงขลา จุดเริ่มต้นเส้นทางที่สามแยกทุ่งหวัง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอ
เมืองสงขลา มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเข้าเมืองสงขลา จุดสิ้นสุดเส้นทางที่สามแยกสำโรง 
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 

4310 0.278 จุดเร่ิมต้นเส้นทางที่สะพานข้ามคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ มุ่งหน้าไปทางทิศ
เหนือ สิ้นสุดที่สามแยกบิ๊กซี (บรรจบทางหลวงหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์) ตำบล
คลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

4054 10.439 สะเดา – จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ เริ่มจากอำเภอสะเดา ไปถึงจุดเร่ิมต้นเขตควบคุม
ของเทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ 

4085 48.227 
 

ปากน้ำเทพ – บ้านบังดังดานา อำเภอกาบัง ยะลา เร่ิมต้นจากปากน้ำเทพา (สิ้นสุดเขต
ควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพา) ผ่านบริเวณอำเภอเทพา - ตำบลลำไพล - 
อำเภอสะบ้าย้อย ติดเขตอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

4086 0.280 ทางเข้าอำเภอจะนะ (แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 43) 
4095 20.671 สะบ้าย้อย – เขาแดง สะบ้าย้อย เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่ออำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  

ไปยังด่านชายแดนบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
4113 2.850 ประกอบ – บ้านวัด ที่บ้านประกอบ อำเภอนาทวี เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 408 
4145 25.000 คลองแงะ - บาโรย อำเภอสะเดา จากแยกควนสตอ ตำบลพังลา – บ้านบาโรย อำเภอ

สะเดา สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเพื่อไปอำเภอคลองหอยโข่ง และท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่  

4243 40.010 สะเดา – สะท้อน นาทวี เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปยัง
อำเภอสะเดาทางทิศใต้ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4 กับ ทางหลวงหมายเลข 408 

ที่มา: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 
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ตารางท่ี 8 ทางหลวงชนบท จังหวัดสงขลา 

ที่มา: แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 

ตารางท่ี 9 ทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

อำเภอ 
จำนวน 
สายทาง 

ชนิดผิวจราจร/ระยะทาง 
ระยะทาง (กม.) 

ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง 
กระแสสินธุ ์ 4 20.345 3.500 - 23.845 
คลองหอยโข่ง 10 52.545 0.100 10.00 62.645 
ควนเนียง 9 49.083 - - 49.083 
จะนะ 25 153.931 1.390 - 155.321 
เทพา 13 114.782 - - 114.782 
นาทว ี 15 127.540 - - 127.540 
นาหม่อม 7 20.755 - - 20.755 
บางกลำ่ 13 78.405 2.490 - 80.895 
เมืองสงขลา 7 24.899 0.970 - 25.869 
ระโนด 18 102.170 12.405 - 114.575 
รัตภูม ิ 16 80.335 1.000 - 81.335 
สทิงพระ 10 63.963 4.680 - 68.643 
สะเดา 15 125.006 2.430 4.000 132.043 
สะบา้ย้อย 10 87.910 - - 87.910 
สิงหนคร 9 39.140 16.00 - 55.140 
หาดใหญ่ 28 121.260 1.100 - 122.360 

รวม 209 1,262.676 46.065 14.000 1,322.741 
            ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 

 

ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอ จำนวนสายทาง 
ชนิดผิวจราจร 

ระยะทาง (กม.) 
ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง 

ภายในอำเภอ 42 422.294 15.614 0.400 438.308 
ระหว่างอำเภอ 17 283.264 1.733 - 284.997 

รวม 59 702.103 17.347 3.855 723.305 
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ที่มา : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 
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แผนที่แสดงทางหลวงแผ่นดิน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 นาหม่อม 

  ที่มา: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 นาหม่อม 
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แผนที่แสดงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 

     ที่มา: แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
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2) ทางรถไฟ จังหวัดสงขลามีสถานีรถไฟ จำนวน 22 สถานี เส้นทางรถไฟจาก
จังหวัดพัทลุงผ่านอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ โดยมีสถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุม
ทางการขนส่งสำคัญของภาคใต้  ซึ่งแยกเป็นสองเส้นทางคือ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ระยะทาง  
44 กิโลเมตร และสามารถเดินทางต่อเนื่องสู่รัฐปีนังของประเทศมาเลเซีย และเส้นทางหาดใหญ่ – ยะลา 
– ปัตตานี – นราธิวาส 

3) ทางน้ำ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางน้ำของภาคใต้
ตอนล่าง มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร เป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้า 
กินน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร มีท่าเทียบเรือ 3 ท่ารองรับสินค้าได้ประมาณ 170,000 TEU/ปี นอกจากนี้ ยังมี
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณท่าสะอ้าน อำเภอเมืองสงขลา ท่าเทียบเรือ  
ของกองทัพเรือและท่าเทียบเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณฐานทัพเรือสงขลา อำเภอ
เมืองสงขลา 

4) ทางอากาศ  มีท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ตั้ งอยู่ เลขที่  99 หมู่  3  
ถนนสนามบินพาณิชย์ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 2,970 ไร่ 
ขีดความสามารถ (Airside Capacity) 30 เที่ยวบิน/ชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน 9 หลุมจอด พ้ืนที่อาคาร
คลังสินค้า 4,273 ตารางเมตร สามารถรองรับสินค้า 13,800 ตัน/ปี อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับ  
2.55 ล้านคน/ปี ลานจอด 33,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ 830 คัน อาคารผู้โดยสารมี พ้ืนที่
ทั้งหมด 19,375 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 2 มีพ้ืนที่ 875 ตารางเมตร 
สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 600 คน ชั้น 2 ห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีพ้ืนที่ 
712 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 400 คน ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ  
ชั้น 1 มีพ้ืนที่ 1,060 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 800 คน ชั้น 1 ห้องผู้โดยสารขาเข้า
ระหว่างประเทศ มีพ้ืนที่ 1,602 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ 400 คน เป็นศูนย์กลาง
การค้าการเดินทางท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพ่ือนบ้านมาเลเซียและสิงคโปร์ 
โดยมีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ หาดใหญ่ - เชียงใหม่  หาดใหญ่ - อุดรธานี 
หาดใหญ่ - ขอนแก่น หาดใหญ่ – เชียงราย หาดใหญ่ – อู่ตะเภา และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
ระหว่างหาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์ หาดใหญ่ – สิงคโปร์ 

            ระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ - เมือง/จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง 
เมือง/จังหวัด ระยะทาง (กม.) ถนนหมายเลข ช่องจราจร 

พัทลุง 122 4, 4135 4 
สตูล 125 406,4287, 4135 4/2 
ปัตตานี 105 4, 42, 43, 4135 4 
ยะลา 131 4, 42, 409, 4135 4/2 
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ที่มา : แผนที่โครงข่ายคมนาคมรายจังหวัด กระทรวงคมนาคม ธันวาคม 2563 

 



- 24 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

2.5.2 ด่านพรมแดน จังหวัดสงขลามีพรมแดนติดต่อกับมาเลเซียทางทิศใต้
ในพ้ืนที่อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย มีจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย – มาเลเซีย 
จำนวน 3 ด่าน ได้แก่  

1) ด่านสะเดา – ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ เปิด-ปิดเวลา 05.00 – 
23.00 น. ของทุกวัน ห่างจากอำเภอเมืองสงขลา 85 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 414 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือปีนังของ
ประเทศมาเลเซีย 150 กิโลเมตร ปัจจุบันกรมศุลกากรดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่แล้วเสร็จ
เมื่อปี 2562 แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้บริการ และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อม
เส้นทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – 4369 (พรุเตียว) สู่ด่านศุลกากรแห่งใหม่ ระยะทาง
ประมาณ 1.7 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินโครงการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของ 
ด่านพรมแดนสะเดา อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย  

2) ด่านปาดังเบซาร์ – ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ในเขตพ้ืนที่
อำเภอสะเดา เปิด-ปิดเวลา 05.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ระยะทางจากด่านปาดังเบซาร์ถึงเมืองสงขลา
ประมาณ 80 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 414 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวง
หมายเลข 4054 ระยะทางตามเส้นทางรถไฟจากชุมทางหาดใหญ่ถึงด่านปาดังเบซาร์ ประมาณ  
44 กิโลเมตร ระยะทางจากด่านปาดังเบซาร์ถึงท่าเรือปีนังของประเทศมาเลเซียประมาณ 184 กิโลเมตร  

   3) ด่านบ้านประกอบ–ด่านดูเรียนบูรง รัฐเคดาห์ ในเขตพ้ืนที่อำเภอ
นาทวี เปิด-ปิดเวลา 07.00 – 17.00 น. ของทุกวัน ห่างจากอำเภอเมืองสงขลา 84 กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข 408 ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 82 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
4 ทางหลวงหมายเลข 42 และทางหลวงหมายเลข 408 

2.5.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างมีความต้องการใช้พลังงานสูง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
จากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) คลังน้ำมัน 6 แห่ง สถานีไฟฟ้าย่อยของ กฝผ. 8 แห่ง ปัจจุบัน
จังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่สำคัญ ได้แก่  

    1) โรงแยกก๊ าซและท่ อส่ งก๊ าซจะนะ  ดำเนิ นการโดยบริษั ท  
ทรานส์  ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ) จำกัด ตั้ งอยู่ที่ ตำบลตลิ่ งชัน  อำเภอจะนะ มีกำลังการผลิต  
425 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตได้จริง ณ ปัจจุบัน จำนวน 325 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ปริมาณการส่งออก 
จำนวน 325 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยส่งผ่านระบบท่อไปยังประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 ท่อ คือ (1) ท่อก๊าซ 
NGL ขนาด 36 นิ้ว (2) ท่อ LPG ขนาด 8 นิ้ว ระยะทางทั้งในทะเลและบนบกรวม 374 กิโลเมตร  

   2) โรงไฟฟ้าจะนะ ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฝผ.) ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ตำบลป่าชิงและตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ประมาณ 
800 ไร่ ใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเชีย ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน 2 ชุด ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบเพลาผสม 
(Multi Shaft) กำลังผลิต 730 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 4,975 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และปัจจุบันปรับปรุงให้สามารถ
เดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีแหล่งจ่ายก๊าซหยุดซ่อมตามวาระ โรงไฟฟ้าจะนะ
ชุดที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบเพลาเดียว (Single Shaft) กำลังผลิตรวม 800 เมกะวัตต์ 
จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 
5,958 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง  
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   3) โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าและ
เสริมความมั่นคงด้านพลังงานในพ้ืนที่ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 8 โรง มีกำลังการผลิต
รวมกัน 108 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 79,602.65 * toe โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม 
โครงการหาดกังหัน 1 จำนวน 20 ต้น มีกำลังการผลิต 36 เมกะวัตต์ (เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2560)  
คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 26,534.22 toe โรงไฟฟ้าจากขยะ จำนวน 1 โรง มีกำลังการผลิต  
7 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 5,159.43 toe โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์ผู้ผลิต
และผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด มีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และเอกชนรายอ่ืน มีกำลัง 
การผลิต 6.62 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 1,236.78 toe 

โรงไฟฟ้า 
ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เทคโนโลย ี เชื้อเพลิง 
กำลังผลิต 

MW 
จะนะ ชุดที่ 1 – 2 EGAT Combine Cycle Power Plant Natural Gas 1476 
บจก.เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี อ.หาดใหญ ่ VSPP Steam turbine Biomass 8 
บริษัท อีเอวินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด อ.ระโนด SPP โรงไฟฟ้าพลังลม Wind 36 
บจก. โกลบอลกรีนโฮลดิ้ง อ.เทพา VSPP ชีวมวล Biomass 9 
บจก. จีเดค อ.หาดใหญ่  VSPP Gas engine Waste 6.5 
บจก. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (มหาชน) 
อ.กระแสสินธุ ์

VSPP Photovotaic   Solar 5 

บจก. สงขลาไบโอแมส อ.จะนะ VSPP Steam turbine Biomass 9 
บจก. เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี อ.หาดใหญ่ VSPP Steam turbine Biomass 8 
บจก. สงขลาไบโอเพาเวอร์ อ.จะนะ  VSPP Steam turbine Biomass 9 
บจก. รุ่งทิวา ไบโอแมส อ.สะบ้าย้อย  VSPP ชีวมวล Biomass 9 
บจก.กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด อ.จะนะ SPP ชีวมวล Biomass 20 

ที่มา : ฐานขอ้มูลพลังงานประเทศไทย data.energy.go.th, พฤษภาคม 2564 
 

2.5.4 โครงสร้างพื้ นฐานด้านการประปา  กำลังการผลิตน้ำประปา  
258,240 ลบ.ม./วัน มีปริมาณน้ำผลิตทั้งหมด 32,178,730  ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำผลิตจ่าย จำนวน 
31,708,917 ลบ.ม./ปี มีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 170,743 ราย ครอบคลุมอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ 
สะเดา นาทวี และระโนด  

2.5.5 อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ จังหวัดสงขลามีสำนักบริการโทรศัพท์ 14 แห่ง 
ชุมสายโทรศัพท์  165 แห่ ง เลขหมายที่ เปิ ด ให้ บริการ 89,665 เลขหมาย โทรศัพท์ สาธารณะ  
3,542 เลขหมาย เลขหมาย IP-Star 263 เลขหมาย IP-Star Data 29 เลขหมาย IP-Star Voice 191  
เลขหมาย IP-Star Voice & Data 43 เลขหมาย นอกจากนี้ ยังมีบริการเน็ตประชารัฐของจังหวัดสงขลา
ครอบคลุมพ้ืนที่สำคัญใน 16 อำเภอ พ้ืนที่ติดตั้ง จำนวน 637 หมู่บ้าน  

2.5.6 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่
ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 
45 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายเมืองหาดใหญ่ -ด่านพรมแดนสะเดา 
ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร 4 ช่องจราจร เริ่มจากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กม.1242+135 
อำเภอบางกล่ำ ไปทางทิศใต้ มีทางแยกเพ่ือเชื่อมโยงกับเส้นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
สิ้นสุดที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ เส้นทาง
คลองหวะ-สถานีรถตู้ 12 สถานี ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่และ
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมท่าอากาศยานหาดใหญ่  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 425  
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ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก ตอนบ้านพรุ-ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระยะทาง 7.183 กิโลเมตร 
โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันตก 

2.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่รวม 4,621,181 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 67.03 รองลงมาคือ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่น้ำ พ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 12.82  8.55 และ 7.60 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2563 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    350,767  7.60 
พื้นที่เกษตรกรรม 3,098,073 67.03 
พื้นที่ป่าไม้   592,909 12.82 
พื้นที่น้ำ   394,781  8.55 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด   184,651  4.00 

              ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, กันยายน 2563 
 
 

 
     ท่ีมา : กรมท่ีดิน, กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 27 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 
แผนภาพแสดงสภาพพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2563 

 
           ท่ีมา: โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.7 ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา1 จังหวัดสงขลาได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง  
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 อำเภอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาและดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจำแนกประเภท ประกอบด้วย ที่ดินประเภทชุมชนให้เป็นสีชมพู ที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เป็นสีม่วง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้เป็นสีเขียว 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นสีฟ้า  

 

 

 

 

 
 

1 สำนักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสงขลา, https://www.yotasongkhla.go.th/news_cityplan/detail/4 
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ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 

 
 
 

2.8 ทรัพยากรธรรมชาติ  
2.8.1 แหล่งน้ำผิวดิน จังหวัดสงขลามีลุ่มน้ำที่สำคัญที่ใช้ในการเกษตรและ

พ้ืนที่ระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ประกอบด้วย  
1) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รองรับน้ำจืดจาก

น้ำฝน น้ำจืดจากคลอง และน้ำหลากจากแผ่นดิน มีน้ำเค็มจากทะเลเข้ามาผสมผสาน มีพ้ืนที่ประมาณ 
8,729 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบสามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในเขต  
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพทางนิเวศที่หลากหลาย เนื่องจาก  
เป็นที่ไหลรวมกันของต้นน้ำลำคลองเล็กๆ มากมาย มีทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย แบ่งออกได้เป็น  
4 ตอนใหญ่ๆ ได้แก่ ทะเลน้อย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร ความลึก
เฉลี่ย 1.2 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืด บริเวณนี้มักพบพืชน้ำนานาชนิดและมีพ้ืนที่ป่าพรุขนาดใหญ่  
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ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยู่ถัดจากทะเลน้อยลงมา มีพ้ืนที่ประมาณ 473 ตารางกิโล เมตร  
ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร ในเขตพ้ืนที่อำเภอระโนดและกระแสสินธุ์ ทะเลสาบตอนกลาง (ทะเลสาบ) อยู่ถัด
จากทะเลสาบตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 360 ตารางกิโลเมตร ความลึกประมาณ 2 เมตร ในเขตพ้ืนที่
อำเภอกระแสสินธุ์และสทิงพระ และทะเลสาบตอนล่าง (ทะเลสาบสงขลา) ในเขตพ้ืนที่อำเภอควนเนียง 
บางกล่ำ หาดใหญ่ อำเภอเมือง และสิงหนคร เป็นส่วนของทะเลสาบส่วนนอกสุดที่ เชื่อมต่อกับทะเล 
อ่าวไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร ความลึกประมาณ 1.5 เมตร ยกเว้นช่องแคบที่เชื่อมกับ 
อ่าวไทยที่ใช้ในการเดินเรือ มีความลึกประมาณ 12-14 เมตร ทะเลสาบส่วนนี้เป็นบริเวณที่มีน้ำเค็ม  
แต่บางส่วนในฤดูฝนจะเป็นน้ำกร่อย และได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีลุ่มน้ำ
สาขาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ลุ่มน้ำสาขาคลองรัตภูมิ ในเขตพ้ืนที่อำเภอรัตภูมิและ
อำเภอควนเนียง ลุ่มน้ำสาขาคลองอู่ตะเภาในพ้ืนที่อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ 
และอำเภอบางกล่ำ ลุ่มน้ำสาขาคาบสมุทรสทิงพระในพ้ืนที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอ 
สทิงพระ และอำเภอสิงหนคร  

2) ลุ่มน้ำคลองนาทวี มี พ้ืนที่ประมาณ 1 ,570 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม อำเภอเมือง อำเภอสะเดา และ
อำเภอหาดใหญ่ มีคลองนาทวีเป็นลำน้ำสายหลักที่มีต้นกำเนิดมาจากเขาสันกาลาคีรีทางทิศใต้ ไหลลงสู่
อ่าวไทยทางด้านทิศเหนือของลุ่มน้ำที่บ้านปากบาง อำเภอจะนะ มีคลองสาขาที่สำคัญ อาทิ คลองนาทับ 
คลองจะนะ คลองทุ่งนาใน คลองทับช้าง และคลองเรียว  

3) ลุ่มน้ำคลองเทพา มี พ้ืนที่ประมาณ 1 ,818 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย มีคลองเทพเป็นลำน้ำสายหลัก มีต้นกำเนิดมาจากเขา  
ตีโต๊กของเทือกเขาสันกาลาคีรีทางทิศใต้ของลุ่มน้ำไหลไปทางทิศเหนือผ่านอำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอ
เทพา ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำเทพา มีคลองสาขาที่สำคัญ อาทิ คลองลำทับ คลองน้ำใส คลองลำพีระ 
คลองจะแหน คลองทุ่งลำไพล เป็นต้น  

4) อ่างเก็บน้ำคลองสะเดาหรือเขื่อนห้วยคู เป็นเขื่อนดินถม ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคู ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ของอ่างเก็บน้ำกว่า 4 ,500 ไร่ 
ความจุ 56.74 ล้าน ลบ.ม. จุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมเติมปริมาณน้ำให้แก่คลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่
ใช้ในกิจการประปาเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันจัดหาน้ำดิบเพ่ือกิจการประปาให้เพียงพอต่อการขยายตัว
ของตัวเมืองหาดใหญ่และเมืองสงขลา  

5) อ่างเก็บน้ำคลองหลา ตั้งอยู่ที่บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สามารถรองรับปริมาณน้ำ 21.42 ล้าน ลบ.ม. ทำหน้าที่ส่งน้ำไป
ช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ 4 ตำบล คือ ตำบลคลองหลา ตำบลคลองหอยโข่ง ตำบลทุ่งลาน  
และตำบลโคกม่วง ในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง  

6) อ่างเก็บน้ำคลองจำไร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยูง ตำบลคลองหอยโข่ง 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 6.00 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพ้ืนที่
เพาะปลูกในเขตโครงการได้ประมาณ 8,000 ไร่ ในฤดูแล้งได้ 4,000 ไร่ 

2.8.2 ป่าไม้ ในปี 2563 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าไม้จำนวน 541,026.00 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 11.18 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด ส่วนใหญ่สภาพผืนป่าเป็นป่าดิบชื้น มีเรือนยอดของ
ต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่าหายากหลายชนิด มีอุทยานแห่งชาติที่สำคัญ ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจสวยงาม เช่น น้ำตกจำนวนหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 132 ,500 ไร่  
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อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อน เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย ผืนป่าผืนนี้ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
และสัตว์ป่านานาชนิดที่น่าสนใจ ประกอบกับมีจุดเด่นของธรรมชาติที่สวยงาม เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำ
เทพา มีเนื้อที่ประมาณ 90,016 ไร่ มีเขาควนกำแพงเป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 500 เมตร
จากระดับน้ำทะเล และเป็นพ้ืนที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำเทพา 

ตารางท่ี 11 แสดงลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ/ลำคลอง พื้นที่อำเภอ 

ลุ่มน้ำสาขาคลองนาทว ี คลองนาทว ี เมืองสงขลา จะนะ นาทวี นาหม่อม สะเดา สะบ้าย้อย หาดใหญ ่
ลุ่มน้ำสาขาคลองเทพา คลองเทพา จะนะ เทพา นาทวี สะบา้ย้อย 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คลองพรุพ้อ คลองแตน 

คลองแดน คลอง
อาทิตย์ คลองสทงิหม้อ 

ควนเนียง รัตภูมิ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สงิหนคร 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา คลองรำ 
คลองสะเดา คลองหลา 
คลองจำไหร คลองหวะ 
คลองวาด 

เมืองสงขลา บางกลำ่ หาดใหญ่ สะเดา นาหม่อม  
คลองหอยโข่ง รัตภูม ิ

  ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา 

 
3.1.2 ข้อมลูเชิงเปรียบเทยีบ 

 1) ด้านเศรษฐกิจ  
1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ 

(1) จังหวัดสงขลามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้และเป็น
ลำดับที่  16 ของประเทศ โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 
245,771 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.5 อัตราการเติบทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปี (2558-2562) 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวประชากร เท่ากับ 149,027 บาท/คน/ปี เป็นลำดับที่ 
25 ของประเทศ และลำดับที่ 6 ของภาคใต้  

(2) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก
แต่มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2562 มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด เท่ากับ 78,243 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 38.3 
สำหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร เท่ากับ 30,260 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ลดลง
จากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 13.2 เนื่องจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรหลัก ในขณะที่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการค้ามีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12.8  
ในปี 2562 สำหรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ เป็นร้อยละ 37.8 ซึ่งประกอบด้วย  
สาขาก่อสร้าง ร้อยละ 4.4 สาขาการขนส่งฯ ร้อยละ 4.5 สาขาที่พักแรมฯ ร้อยละ 3.8 และบริการอ่ืนๆ 
ร้อยละ 30.3 

(3) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอยู่ในภาวะหดตัว โดยในปี 
2562 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 2.0 จากปี 2561 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 18.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการหด 
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ตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.0 

(4) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าระดับภาค โดยในปี 
2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร เท่ากับ 149 ,027 บาท/คน/ปี เป็นลำดับที่ 6 ของ
ภาคใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ0.8 จากปี 2558 ที่มีรายได้ต่อหัวประชากรเท่ากับ 147 ,806 บาท/คน/ปี และต่ำ
กว่าระดับภาคที่มีรายได้ต่อหัวประชากรเท่ากับ 153,659 บาท/คน/ปี 

ตารางท่ี 12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้      
• มูลค่า (ล้านบาท) 1,193,787 1,312,497 1,369,469 1,407,360 1,473,623 
• GRP per capita (บาท/คน/ปี) 127,892 139,335 144,551 147,600 153,659 
• อัตราการขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ) 3.26 4.71 0.41 4.44 -18.58 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา      
• มูลค่า (ล้านบาท) 234,246 242,802 242,952 249,587 245,771 
• สัดส่วนต่อภาค (ร้อยละ) 19.62 18.50 17.74 17.73 16.68 
• อัตราการขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ) 5.06 1.42 -3.17 4.11 -2.09 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร      
• มูลค่า (บาท/คน/ปี) 147,806 151,089 149,937 152,652 149,027 
• อัตราขยายตัว (ร้อยละ) 2.91 2.22 -0.76 1.81 -2.37 
• ประชากร (พันคน) 1,585 1,607 1,620 1,635 1,649 
โครงสร้างการผลิต ณ ราคาประจำปี      
• ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 38.34 35.80 35.23 32.87 31.84 

- การทำเหมือแร่ฯ (ร้อยละ) 16.13 13.26 8.67 9.48 9.55 
- อุตสาหกรรม (ร้อยละ) 19.90 20.03 23.70 20.88 19.86 
- ไฟฟ้าฯ (ร้อยละ) 1.99 2.19 2.53 2.20 2.11 
- ประปา (ร้อยละ) 0.32 0.32 0.34 0.31 0.31 

• ภาคเกษตร (ร้อยละ) 13.22 14.13 13.46 12.45 12.31 
• ภาคบริการ (ร้อยละ) 48.43 50.07 51.31 54.69 55.85 

- การค้าส่งค้าปลีกฯ 10.61 11.56 12.61 12.46 12.79 
- การก่อสร้าง (ร้อยละ) 3.98 4.26 4.45 4.23 4.44 
- การขนส่งฯ (ร้อยละ) 4.04 4.39 4.36 4.53 4.51 
- ที่พักและบริการอาหาร (ร้อยละ) 2.69 2.91 3.20 3.53 3.82 
- บริการอ่ืนๆ (ร้อยละ) 27.12 26.96 26.69 29.93 30.29 
 ท่ีมา: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้, สศช. 
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ตารางท่ี 13 ผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา ปี 2558 – 2562 

หน่วย: ล้านบาท 
GPP ณ ราคาประจำป ี 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเกษตร 30,975 34,312 32,695 31,064 30,260 

สาขาเกษตรกรรม ป่า และประมง 30,975 34,312 32,695 31,064 30,260 

นอกภาคเกษตร 203,271 208,490 210,258 218,523 215,510 

ภาคอุตสาหกรรม 89,814 86,917 85,600 82,035 78,243 

สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 37,787 32,206 21,062 23,653 23,476 

สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 46,618 48,633 57,569 52,114 48,815 

สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 4,664 5,311 6,149 5,497 5,182 

สาขาการประปาและการจัดการของเสีย 745 766 820   771 770 

ภาคบริการ 113,457 121,573 124,658 136,487 137,267 
สาขาการก่อสร้าง 9,330 10,343 10,806 10,560 10,903 

สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 24,855 28,059 30,631 31,069 31,444 
สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 9,454 10,656 10,604 11,309 11,084 

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 6,296 7,059 7,767 8,815 9,383 

สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,827 1,695 1,973 2,155 2,470 

สาขาการเงินและการประกันภัย 12,654 13,551 13,969 14,484 14,784 

สาขาอสังหาริมทรัพย์ 7,487 7,467 7,916 8,076 7,651 

สาขากิจกรรมทางวิชาชีพฯ 579 567 581 509 653 

สาขาการบริหารและการบริการสนับสนุน 17,47 1,615 1,715 1,938 1,956 

สาขาการบริหารราชการฯ 12,185 12,663 13,399 14,922 14,470 

สาขาการศึกษา 18,564 19,043 16,076 22,881 22,180 

สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 6,549 6,933 7,351 8,022 8,193 

สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 217 258 301 344 400 

สาขาบริการอ่ืนๆ 1,712 1,665 1,569 1,677 1,695 

GPP สงขลา 234,246 242,802 242,952 249,587 245,771 
GPP Per capita (บาท) 147,806 151,089 149,937 152,652 149,027 
Population (1,000 persons) 1,585 1,607 1,620 1,635 1,649 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2564 
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ตารางท่ี 14 อัตราการขยายตัวท่ีแท้จริงผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา ปี 2558 – 2562 
หน่วย: ร้อยละ 

Growth 2558 2559 2560 2561 2562 
ภาคเกษตร -3.29 0.68 -11.04 11.52 -6.39 
สาขาเกษตรกรรม ป่า และประมง -3.29 0.68 -11.04 11.52 -6.39 
นอกภาคเกษตร 6.62 1.54 -1.88 2.95 -1.48 
ภาคอุตสาหกรรม 4.59 -0.53 -5.09 -2.69 -2.82 
สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 11.02 -2.61 -30.94 3.08 -1.65 
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม -0.37 -0.14 10.38 -4.45 -4.29 
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 1.29 11.73 8.07 -5.52 5.44 
สาขาการประปาและการจัดการของเสีย 15.86 3.19 8.40 -6.07 1.90 
ภาคบริการ 8.32 3.17 0.42 6.83 -0.68 
สาขาการก่อสร้าง -1.20 13.58 2.81 -3.81 2.64 
สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ 5.77 7.27 5.29 -2.71 -0.91 
สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 11.87 -3.46 0.23 5.46 0.24 
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 15.31 4.89 3.43 8.15 3.18 
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 9.35 -7.73 12.65 11.35 15.20 
สาขาการเงินและการประกันภัย 0.24 6.00 4.35 2.42 2.12 
สาขาอสังหาริมทรัพย์ 17.00 0.20 6.12 1.52 -5.87 
สาขากิจกรรมทางวิชาชีพฯ -0.59 -1.98 1.05 -13.14 27.89 
สาขาการบริหารและการบริการสนับสนุน -0.27 -7.68 4.51 11.63 0.40 
สาขาการบริหารราชการฯ -0.53 -0.19 2.51 6.19 -3.30 
สาขาการศึกษา 28.87 0.41 -17.59 39.14 -4.96 
สาขาสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 1.51 2.33 3.29 6.74 0.23 
สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 2.01 26.80 16.23 13.64 16.54 
สาขาบริการอ่ืนๆ 21.95 -3.05 -6.35 5.16 0.33 
GPP สงขลา (CVMs) 5.06 1.42 -3.17 4.11 -2.09 

 ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2564 
 
 

1.2) เศรษฐกิจรายสาขา  

(1) ภาคอุตสาหกรรม 

- การผลิตภาค อุตสาหกรรมจั งห วัดสงขลาอยู่ ในภาวะชะลอตั ว  
โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 78 ,243 ล้านบาท 
ประกอบด้วย สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มูลค่า 48,815 ล้านบาท สาขาการทำเหมืองแร่ฯ มูลค่า 
23,476 ล้านบาท สาขาการไฟฟ้าฯ มูลค่า 5 ,182 ล้านบาท สาขาการประปาฯ มูลค่า 770 ล้านบาท  
หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ 
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มแปรรูปการเกษตร  
อาหารทะเลกระป๋อง ยางพาราแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ  
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) หดตัวร้อยละ 1.3 
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- นิคมอุตสาหกรรม จั งหวัดสงขลามีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ ง คือ  
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) อำเภอหาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,247 ไร่ ดำเนินการโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นอกจากนี้ กนอ. ได้ดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ประมาณ 1 ,218 ไร่ 
เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับ
อุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้ำยางข้น 
อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี  2562 และ กนอ.  
ได้ดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐานให้ เช่าแบ่งเป็นระยะ  
โดยปัจจุบันมีผู้ขอใช้พ้ืนที่เต็มระยะที่ 1 ได้แก่ บริษัท โกร รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด บริษัท วอนนาเทค จำกัด 
และบริษัท 42 เนเจอรับเบอร์ จำกัด สำหรับระยะที่ 2 มีผู้ขอใช้พ้ืนที่ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 
บริษัท ลีออน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
พ้ืนที่รวมประมาณ 927 ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1  เนื้อที่ประมาณ 627 ไร่ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยางพารา 
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน2 จังหวัด
สงขลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเร่งรัดและส่งเสริมการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง
ที่ ผ่ านมา  มีภ าค เอกชน ได้ รับการส่ ง เสริมจาก  BOI จำนวน  16 โครงการ (เงินลงทุ น รวม  
9,089 ล้านบาท) ประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Ceramic Dipping Former ถุงมือยางธรรมชาติ 
แถบพลาสติก แปลงพลาสติก ไม้อัดวีเนียร์  กล่องกระดาษ จ้างงานคนไทย 3,039 คน และต่างชาติ  
1,260 คน มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
รวมจำนวน 43 โรงงาน เงินทุนรวม 4,743.0677 ล้านบาท สามารถจ้างงานรวมจำนวน 4,124 คน 

ตารางท่ี 15 สถานประกอบกิจการที่ลงทุนในเขต SEZ สงขลา 
โรงงาน/สถานประกอบการ ประเภทกิจการ เงินทุนรวม (บาท) จ้างงาน 

บริษัท เวสตัน แมนูแฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตไม้อัดแปรรูป 32,944,000 51 
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ยางแผน่รมควันและทำน้ำยางขน้ 116,000,000 70 
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด ผลิตยางแท่ง 29,003,281 195 
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด น้ำยางข้นและยางแท่งเอสทีอาร ์ 374,077,000 38 
นายชาญ พงษ์ลิมานนท ์ ผลิตนำ้แข็งหลอด 19,000,000 10 
นายนันทะ สวนแก้ว แปรรูปไม ้ 8,350,000 10 
บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด พลาสติกเสน้ ฟิล์มยืดและเทปกาว 67,000,000 28 
บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด ล้าง บด ย่อย ผลิตเกล็ดพลาสตกิ 36,600,000 59 
บริษัท ไทยสแทรปปิ้ง จำกัด ผลิตสายรัดชนิดเหล็กแผ่น  54,000,000 40 
แม็ค-วันไฮสปอร์ต ทำโตะ๊บิลเลยีด/เครื่องเรือน 953,500 12 
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสะเดา ซ่อมเครื่องยนต์และซ่อมรถยนต ์ 103,600,000 28 
ศูนย์บริการ อีซูซุ สะเดา ซ่อมรถยนต์ 4,000,000 5 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เจ ไม้ยางพารา แปรรูปไม้/ชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา 5,000,000 8 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์ ไม้ยางพารา แปรรูปไม้ยางพารา 8,700,000 15 

 
2 ข้อมลูศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5, 14 พฤษภาคม 2564 
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โรงงาน/สถานประกอบการ ประเภทกิจการ เงินทุนรวม (บาท) จ้างงาน 
บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด แปรรูปไม้ยางพารา 35,000,000 118 
บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดสัทรี่ส ์(ประเทศไทย) จำกัด กล่องกระดาษ/กล่องกระดาษลกูฟูก 231,600,000 28 
บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด น้ำยางข้น ยางแผน่รมควัน ยางแท่ง 

ยางคอมปาวด์  
290,000,000 160 

บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จำกัด น้ำยางข้น และสกิมเครป 222,000,000 37 
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตถุงมือยาง 1,555,000,000 548 
บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ปาล์ม จำกัด บีบนำ้มันเมลด็ในปาล์มแห้ง 418,880,000 14 
บริษัท เพชรทองนำ้แข็งหลอด จำกัด ทำนำ้แข็งหลอด 25,000,000 10 
บริษัท ดริ้งมี (ประเทศไทย) จำกัด น้ำดื่มและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 17,100,000 8 
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ผลิตยางคอมปาวด ์ 66,100,000 21 
บริษัท แมนเดอร์รับเบอร์ จำกัด ผลิตยางแท่ง 174,600,000 270 
บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโนยี จำกัด ผลิตแม่แบบมือเซรามิค 5,100,000 6 
บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 4,250,000 5 
บริษัท พีระวฒัน์คอนกรีต สะเดา จำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 26,000,0008  
บริษัท วราสิริคอนกรีต จำกัด ผลิตและจำหนา่ยคอนกรีตผสมเสร็จ 23,000,000 26 
บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ 154,000,000 83 
บริษัท อีโค่ วู้ด อินดัสทรี่ส์ จำกดั ผลิตไม้วีเนียร์ จากไม้ยางพารา 22,790,000 48 
บริษัท ควอลิตี้ คอยส์ อินดัสตรีส์ (พี.บี.) จำกัด ผลิตยากนัยุง 5,200,000 205 
นายณัฐกร ประสิทธิ์เจริญพร แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย 1,950,000 45 
บริษัท เอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัด แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลกูข้ึน 162,170,000 163 
บริษัท สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) จำกัด ผลิตนำ้ยางข้น และ Skim Crepe 2,000,000 34 

 ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5, 14 พฤษภาคม 2564 

- การส่งเสริมการลงทุน ในปี 2562 จังหวัดสงขลาได้รับการอนุมัติส่งเสริม
การลงทุน จำนวน 24 โครงการ มากท่ีสุดของภาคใต้ วงเงินลงทุนประมาณ 4,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ที่มีจำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 14 โครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 
7,847 ล้านบาท เนื่องจากมีการกระตุ้นการลงทุนในนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการส่งเสริม
การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) 

- โรงงานอุตสาหกรรม ในปี  2563 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 2,128 โรง  
เงินลงทุน 112,093.95 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 105,927 คน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีปริมาณ
โรงงานเพ่ิมขึ้น มีโรงงานที่เปิดดำเนินการใหม่ จำนวน 51 โรง เงินทุนจดทะเบียนใหม่ 2,473.41 ล้านบาท 
การจ้างงาน 1,880 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา สะเดา รัตภูมิ สิงหนคร ระโนด 
และจะนะ ส่วนใหญ่ประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมประเภทอาหาร ไม้และผลิตภัณฑ์  
จากไม้ อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น 

- อุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน  ในปี 2563 มีจำนวนเหมืองแร่  
10 เหมือง จำนวนคนงาน 242 คน โดยเป็นการทำแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง จำนวน  
184,976เมตริกตัน แร่หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 873 ,781 เมตริกตัน หินแกรนิตและ 
หินฮอร์นเฟล 872,886 และแร่โดโลไมล์ 283,723 เมตริกตัน 
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รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
โรงงานอุตสาหกรรม      
• จำนวน (โรง) 1,993 1,965 1,952 2,077 2,128 
• เงินทุน (ลบ.) 75,311 81,123 87,045.69 109,620.54 112,093.95 
• การจ้างงาน (คน) 66,215 68,264 71,052 104,047 105,927 
เหมืองแร่และเหมืองหิน      
• จำนวนเหมืองแร่ 11 8 10 11 9 
• จำนวนคนงาน 223 145 175 228 242 
• แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 380,174 154,416 114,336 292,301 184,976 
• แร่หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 1,254,620 849,901 1,312,566 1,593,912 873,781 
• แรหิ่นแกรนิต,หินฮอร์นเฟล 15,420 - 743,498 1,046,571 872,886 
• แร่โดโลไมล ์ 292,933 143,000 419,390 253,200 283,723 

  ท่ีมา: สกท./สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

- ปริมาณการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ มีประชากรมากเป็นลำดับที่สองของภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของ
ภาคใต้ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานสูงสูดของภาคใต้และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563  
มีปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์มากที่สุดของภาคใต้ แบ่ งเป็นน้ำมันสำเร็จรูป 1,004.05 ktoe  
คิดเป็นร้อยละ 76.17 มากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ ไฟฟ้า 300.89 ktoe มากที่สุดเป็นอันดับที่ 
13 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 22.83 และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 13.20 ktoe คิดเป็นร้อยละ 1.00 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคครัวเรือน 80.58 ktoe ภาคธุรกิจ 46.74 ktoe ภาคอุตสาหกรรม 
170.72 ktoe ภาคเกษตรกรรม 0.28 ktoe และอ่ืนๆ 2.59 ktoe นอกจากนี้  จังหวัดสงขลายังมี
ศักยภาพพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล และพลังงานจากขยะ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.46 4.04 และ 2.34 ตามลำดับ 
 

  ที่มา :ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย https://data.energy.go.th/  
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ตารางท่ี 16 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี 2559 - 2563 
จังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ชุมพร  368.65  393.10  320.47  329.60  329.60  

สุราษฎร์ธานี  906.55  961.72  976.00  1,076.86  1,076.86  

นครศรีธรรมราช  1,000.74  1,027.87  1,026.91  652.75  652.75  

พัทลุง  144.61  138.43  145.72  134.20  134.20  

สงขลา  986.30  1,010.78  1,072.75  1,318.14  1,318.14  
  ที่มา : ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย, กระทรวงพลังงาน 
 

ตารางท่ี 17 ศักยภาพพลังงานทดแทน จังหวัดสงขลา ปี 2563 

ประเภทพลังงาน 
ศักยภาพพลังงานทดแทน 

(ktoe) 
สัดส่วน อันดับประเทศ 

พลังงานแสงอาทิตย์ 6,444.49 93.46 16 
ชีวมวล 278.31 4.04 46 
ขยะ 161.37 2.34 10 
เชื้อเพลิงชีวภาพของเหลว 6.91 0.10 45 
ก๊าซชีวภาพ 4.06 0.06 46 

     ที่มา : ฐานข้อมูลพลังงานประเทศไทย, กระทรวงพลังงาน 

(2) ภาคการค้า จังหวัดสงขลามีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจสาขาการค้า
เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการค้าเท่ากับ 31,444 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.46 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.61 ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา (2558 - 2562) ขยายตัวร้อยละ 2.94 

(3) ภาคเกษตร จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของภาค 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ภาคเกษตร ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 30 ,260 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัด ลดลงจากปี 2558 ที่มีมูลค่า เท่ากับ 30 ,975 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.22 
การขยายตัวการผลิตภาคเกษตรชะลอตัวร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) ชะลอตัวร้อยละ 1.7 ซึ่งต่ำกว่าระดับภาคที่ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 1.2 เนื่องจากการผลิตภาคเกษตรประสบปัญหาที่สำคัญ อาทิ ราคาผลผลิตลดลงต่อเนื่อง 
มาตรการ IUU fishing การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ใช้การผลิต
แบบดั้งเดิม 

(4) การผลิตภาคเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ 
- ยางพารา จังหวัดสงขลาสามารถผลิตยางพาราได้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด

ของภาคใต้ โดยในปี 2563 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 1.9644 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.78 ของพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราภาคใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอนาทวี เทพา สะบ้าย้อย และสะเดา พ้ืนที่ปลูกยางพารา
ลดลงต่อเนื่องนับแต่ปี 2559 เฉลี่ยช่วง 5 ปี (2559-2563) ลดลงร้อยละ 0.21 พ้ืนที่กรีดยางได้  
1.7357 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.38 ของพ้ืนที่กรีดยางได้ภาคใต้ สำหรับผลผลิตยางพารามีแนวโน้ม 
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ลดลงตามผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ลดลง โดยในปี 2563 ผลผลิตยางพารา 451,282 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
15.46 ของผลผลิตยางพาราภาคใต้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 260 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าภาคใต้ที่มีผลิต  
เฉลี่ยต่อไร่ 242 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตยางพาราเฉลี่ยช่วง 5 ปี (2559-2563) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.07 และ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลงในช่วง 5 ปี (2559-563) ลดลงร้อยละ 0.56 ปัจจุบันเกษตรกรนิยม
จำหน่ายในลักษณะน้ำยางสดให้กับกลุ่มรับซื้อน้ำยางที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ สามารถ
สร้างรายได้รายวันให้กับเกษตรกร ลักษณะการทำสวนยางมีทั้งแบบเป็นเจ้าของสวนยางเองและรับจ้าง
ทำสวนยางของผู้อ่ืน โดยแบ่งรายได้จากการจำหน่ายยางพาราตามสัดส่วนที่ตกลงกัน เช่น 50 : 50 หรือ 
60:40 การจำหน่ายยางพาราในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายในลักษณะของน้ำยางสดให้กับ
กลุ่มรับซื้อน้ำยางที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพ้ืนที่ แล้วนำน้ำยางไปส่งขายให้กับสหกรณ์
กองทุนฯ บริษัทรับซื้อน้ำยางสด หรือสหกรณ์กลุ่มน้ำยาง เพ่ือนำไปแปรรูปเป็นยางก้อน ยางแผ่นรมควัน 
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นรายวัน สภาพปัญหาการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ 
ผลผลิตต่อไร่ต่ำเนื่องจากขาดการบำรุงสวนยางที่ใช้ต้นทุนสูงในขณะที่ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และเกษตรบางส่วนขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ปัญหาพันธุ์กล้า
ยางไม่มีคุณภาพ โรคระบาดในยางพารา ชั้นความเหมาะสมของที่ดินปลูกยางพาราแบ่งเป็น มีความ
เหมาะสมสูงคิดเป็นร้อยละ 13.48 มีความเหมาะสมเล็กน้อยร้อยละ 7.28 มีความเหมาะสมปานกลาง
ร้อยละ 44.43 และพ้ืนที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 34.79 

- ข้าว จังหวัดสงขลาสามารถผลิตข้าวได้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุดของภาคใต้ 
โดยในปี 2563 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีประมาณ 195,360 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.32 ไร่  
ของพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีภาคใต้ รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร กระแสสินธุ์ รัตภูมิ และควนเนียง พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี
เฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2559-2563) ลดลงร้อยละ 0.06 ผลผลิตข้าวนาปีในปี 2563 เท่ากับ 100,308 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของผลผลิตข้าวภาคใต้ ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2559-2563) เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.17 ซึ่งสูงกว่าภาคใต้ที่มีผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับ 1.21 แนวโน้มผลผลิตข้าวเพ่ิมตาม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว ซึ่งจังหวัดสงขลาสามารถผลิตข้าวต่อไร่มากที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ภาคใต้ โดยในปี 2563 สามารถผลิตข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 555 กิโลกรัม/ไร่ อัตราผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ในช่วง 5 ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.06 โดยเฉพาะในพ้ืนที่อำเภอระโนดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุด
และมีระบบชลประทานที่ดี เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตตามหลักวิชาการ ใช้ข้าวพันธุ์ดี  
บางพ้ืนที่นิยมปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนโดยเฉพาะนอกพ้ืนที่ที่ราบลุ่มน้ำสงขลาและใช้ข้าวพันธุ์
พ้ืนเมืองเป็นหลัก 

- ปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพการผลิต
ต่ำเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนในภาคใต้ โดยในปี 2563 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 79,639 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.48 
ของพ้ืนปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ อัตราการขยายตัวพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
การส่งเสริมจากภาครัฐและการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาที่น้ำท่วมซ้ำซากมาปลูกปาล์มน้ำมัน โดยในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่านมา (2559-2563) พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.14 สูงกว่าของภาคใต้ที่เพ่ิ มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 4.80 ส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เพียงพอตลอดปี 
ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพื้นที่ปลูกปาล์มและพ้ืนที่ให้ผลปาล์ม  
โดยในปี 2563 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเท่ากับ 172,394 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ภาคใต้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.41 สูงเป็นลำดับ
ที่สองรองจากจังหวัดพัทลุง แต่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้ โดยในปี 2563 
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ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,369 ตัน/ไร่ จังหวัดสงขลามีปัญหาเรื่องแหล่งรับซื้อ/ลานเทที่ยังมีน้อย และต้อง
ขนส่งไปแปรูปในโรงงานจังหวัดอ่ืน ทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น  

- ไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลามีการขยายพ้ืนที่ปลูกทุ เรียนเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะที่ไม้ผลอ่ืนๆ อาทิ มังคุด ลองกอง ลดลง ปลูกมากในพ้ืนที่อำเภอสะบ้าย้อย  
นาทวี รัตภูมิ ดังนี้ 

• ทุเรียน ในปี 2563 มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 19,091 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของ
พ้ืนที่ปลูกทุเรียนภาคใต้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) มีอัตราการขยายตัวพ้ืนที่ปลูกร้อยละ 5.84 
เนื่องจากราคาทุเรียนเพ่ิมสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ผลผลิตทุเรียนในปี 2563 
เท่ากับ 11,772 ตัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 3.58 ที่มีผลผลิตทุเรียนเท่ากับ 12 ,209 ตัน สำหรับ
ประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนของจังหวัดสงขลาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้ โดยในปี 2563 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 795 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 1 ,185 กิโลกรัม/ไร่ 
สภาพอากาศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพ่ิมปริมาณผลผลิต เกษตรในพื้นที่ให้ความสนใจและขยายพ้ืนที่
ปลูกอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ดังนั้น จังหวัดสงขลาจะต้องให้ความสำคัญใน
การส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์ดี การบำรุงดูแลรักษา การอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด  

• มังคุด ในปี 2563 มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 4,411 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของ
พ้ืนที่ปลูกภาคใต้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) พ้ืนที่ปลูกมังคุดลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 
ร้อยละ 2.45 ผลผลิตมังคุดน้อยและลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนของภาคใต้ โดยในปี 2563 
ผลผลิตมังคุด 1,905 ตัน และในช่วง 5 ปี (2559-2563) ผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.21 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศ ประกอบกับเป็นการปลูกแบบผสมผสานเติบโตตามธรรมชาติขาดการ
บำรุงรักษา ประสิทธิภาพการผลิตมังคุดมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 443 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 531 กิโลกรัม/ไร่  

• ลองกอง ในปี 2563 มีพ้ืนที่ปลูกลองกอง 12,313 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.44 
ของพ้ืนที่ปลูกลองกองภาคใต้ ปลูกมากในพื้นที่อำเภอนาทวี เทพา สะบ้าย้อย และสะเดา แต่ในช่วง 5 ปี  
ที่ผ่านมา (2559-2563) พ้ืนที่ปลูกลองกองลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.14 ประสิทธิภาพ 
การผลิตลองกองต่ำเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนของภาคใต้ โดยในปี 2563 ผลผลิตลองกองเท่ากับ 2,808 ตัน 
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 52.46 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 13.63 
ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 228 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 240 กิโลกรัม/ไร่ มีปัญหาสำคัญคือเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดเนื่องจากผลผลิตออกเป็นฤดูกาล
พร้อมกันทำให้ราคาผลผลิตลองกองต่ำ  จังหวัดสงขลาควรให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิต อาทิ การผลิตลองกองนอกฤดูกาล การส่งเสริมการตลาด 
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ตารางท่ี 18 สถิติพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 - 2563 

พืชเศรษฐกิจ 2559 2560 2561 2562 2563 
• ยางพารา 

- พื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
- พื้นที่กรีดยางได้ (ไร่) 
- ผลผลิตยางพารา (ตัน) 
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่) 

 
1,973,754 
1,676,199 

450,223 
269 

 
1,972,322 
1,651,371 

414,631 
251 

 
1,964,795 
1,677,456 

462,978 
276 

 
1,963,305 
1,704,760 

460,285 
270 

 
1,964,405 
1,735,701 

451,282 
260 

• ข้าวนาปี 
- พื้นที่ปลูกข้าว (ไร่) 
- พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 
- ผลผลิตข้าว (ตัน) 
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่) 

 
190,242 
155,534 
82,898 

533 

 
210,104 
176,137 
100,990 

573 

 
201,942 
201,869 
112,681 

558 

 
174,684 
134,274 
57,815 

431 

 
195,360 
180,823 
100,308 

555 
• ปาล์มน้ำมัน 

- พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (ไร่) 
- พื้นที่ให้ผลปาล์มน้ำมัน (ไร่) 
- ผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ตัน) 
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

 
55,358 
49,142 

109,479 
2,228 

 
65,173 
59,574 

149,995 
2,518 

 
77,166 
62,530 

156,546 
2,504 

 
78,728 
71,087 

174,096 
2,449 

 
79,639 
72,771 

172,394 
2,369 

• ทุเรียน 
- พื้นที่ปลูกทุเรียน (ไร่) 
- พื้นที่ให้ผลทุเรียน (ไร่) 
- ผลผลิตทุเรียน (ตัน) 
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่) 

 
14,646 
14,320 
4,336 

303 

 
1,641 

14,280 
3,152 

221 

 
16,951 
14,326 
10,586 

739 

 
18,205 
14,382 
12,209 

849 

 
19,091 
14,805 
11,772 

795 
• มังคุด 

- พื้นที่ปลูกมังคุด (ไร่) 
- พื้นที่ให้ผลมังคุด (ไร่) 
- ผลผลิตมังคุด (ตัน) 
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่) 

 
4,849 
4,490 
2,472 

551 

 
4,630 
4,271 
1,388 

325 

 
4,454 
4,117 
2,294 

557 

 
4,411 
4,052 
2,496 

616 

 
4,411 
4,305 
1,905 

443 
• ลองกอง 

- พื้นที่ปลูกลองกอง (ไร่) 
- พื้นที่ให้ผลลองกอง (ไร่) 
- ผลผลิตลองกอง (ตัน) 
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่) 

 
19,162 
19,104 
5,804 

304 

 
19,140 
19,087 
2,558 

134 

 
15,003 
14,954 
5,560 

372 

 
13,156 
13,117 
5,906 

450 

 
12,313 
12,313 
2,808 

228 
 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563 
 

- การประมง จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีชายฝั่ง 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออก
ติดกับอ่าวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่  6 อำเภอชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ  
อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา และทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลา 
อาชีพการทำประมงจึงเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นท่ี มีท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ 

• การประมงในทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่เป็นการทำประมงเป็นคนใน
พ้ืนที่ดั้งเดิม มีการใช้เครื่องมือประมงที่แตกต่างตามสภาพพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลา อาทิ ลอบยืน 
โพงพาง อวนลอย ไซนั่ง พบมากในพื้นที่บริเวณทะเลสาบตอนนอกและทะเลหลวงตอนล่าง โดยมีสัตว์น้ำ
ที่สำคัญ อาทิ กุ้งชนิดต่างๆ ปลากระบอก ปลากะพง ทั้งนี้ชาวประมงบางส่วนมีการประกอบอาชีพอ่ืน
ควบคู่ อาทิ การทำสวนและการค้าขาย 
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• การประมงทะเล มีท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ โดยในปี 2563 จังหวัดมี
ปริมาณสัตว์น้ ำจากการประมงทะเลเท่ ากับ 26 ,732 เตริกตั น คิดเป็ นมู ลค่ า 1 ,699 ล้ านบาท  
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 34.44 ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ อาทิ ปลาเป็ด ปลาเลย กุ้ง ปลาทู หมึก ปู  
ปลาหลังเขียว และกั้ง มีธุรกิจต่อเนื่องจากการประมงที่สำคัญ3 ได้แก่ สถานประกอบการแปรูปเบื้องต้น 
(ล้ง) 45 แห่ง สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 14 แห่ง โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 43 แห่ง 
ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก 136 แห่ง สถานประกอบการห้องเย็น 8 แห่ง แพ/พ่อค้าคนกลาง 325 แห่ง 
โรงงานอาหารสัตว์น้ำ 9 แห่ง เป็นต้น 

• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เกษตรกรนิยมเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญ อาทิ กุ้งทะเลและปลากะพงขาว ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลคาบสมุทรสทิงพระ พื้นที่
รอบทะเลสาบสงขลา และที่ลุ่มน้ำคลองนาทวีและคลองเทพา โดยในปี 2562 มีพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเลรวม 
17,018 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11.12 รวมเกษตรประมาณ 1 ,536 ราย ส่วนใหญ่เกษตรนิยม
เลี้ยงกุ้งขาว พ้ืนที่เลี้ยงปลากะพงขาว แบ่งเป็นเลี้ยงแบบบ่อดินรวม 1,206 ไร่ เกษตรกรรวม 228 ราย 
เลี้ยงแบบกระชังรวม 101 ไร่ เกษตรกรรวม 1,796 ราย  

• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เกษตรกรนิยมเลี้ยงปลาน้ำจืดกระจายเกือบทุก
อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ในปี 2562 มีพ้ืนที่การเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปลากินพืช 
ปลาดุก และสัตว์น้ำอ่ืนๆ) 8,663 ไร่ เกษตรกรรวม 8,221 ราย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลากินพืชและ
ปลาดุก นอกจากนี้ จังหวัดสงขลาในพื้นที่หมู่บ้านชายฝั่งทะเลยังมี 

• การทำประมงพื้นบ้าน โดยในปี 2562 มีชาวประมงพ้ืนบ้านประมาณ
ประมาณ 4,385 ราย สามารถจับสัตว์น้ำได้ประมาณ 9,071 ตัน มูลค่ารวม 725 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 19 สถิติด้านการประมง จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 - 2563 

การประมง 2559 2560 2561 2562 2563 
• สัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง 

- ปริมาณ (เมตริกตัน) 
- มูลค่า (ล้านบาท) 

• เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กุ้งทะเล) 
- พ้ืนที่เลี้ยงกุ้งทะเล (ไร่) 
- เกษตร (ราย) 

• เพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ ำชายฝั่ ง (ปลา
กะพง) 

- พ้ืนที่เลี้ยงปลากะพง (ไร่) 
- เกษตรกร (ราย) 

• การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
- พ้ืนที่เพะเลี้ยง (ไร่) 
- เกษตรกร (ราย) 

 
23,591 

592 
 

14,179 
1,304 

 
1,559 
2,952 

 
7,374 
7,678 

 
21,997 

617 
 

15,315 
1,383 

 
627 

2,817 
 

7,427 
7,865 

 
22,993 

579 
 

15,315 
1,383 

 
627 

2,817 
 

7,427 
7,865 

 
19,889 

532 
 

17,018 
1,536 

 
1,308 
2,024 

 
8,663 
8,221 

 
26,738 
1,699 

 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

ที่มา : องค์การสะพานปลา/สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา กรมประมง 
 
 
 

 
3 ปี 2562 
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- ปศุสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร แพะ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ดังนี้  
• โคเนื้อ สถานการณ์การผลิตโคเนื้อในปี 2563 ปริมาณการผลิตโคเนื้อรวม 

30,203 ตัว เกษตรกรรวม 25,062 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.52 ของปริมาณการผลิตโคเนื้อภาคใต้ 
มากที่สุดเป็นลำดับที่สองของภาครองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 16.28 
ส่วนใหญ่เกษตรนิยมเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีจำนวน 130,014 ตัว4 การเลี้ยงโคขุนยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่วนใหญ่เลี้ยงในพ้ืนที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเทพา อำเภอสทิงพระ 
อำเภอระโนด อำเภอสิงหนคร และอำเภอจะนะ  

• สุกร สถานการณ์การผลิตสุกรในปี 2563 ปริมาณการผลิตสุกร 204 ,959 
ตัว เกษตรกรรวม 1,231 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.43 ของจำนวนการผลิตสุกรภาคใต้ ส่วนใหญ่
เลี้ยงในพ้ืนที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่  

• แพะ สถานการณ์การผลิตแพะในปี 2563 มีจำนวนแพะ 49,018 ตัว 
เกษตรกรรวม 5,639 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.12 เป็นลำดับที่สามของภาคใต้รองจากยะลาและ
นราธิวาส ส่วนใหญ่เป็นแพะเนื้อ เกษตรกรนิยมเลี้ยงมากในพ้ืนที่อำเภอจะนะ เทพา ระโนด  

• ไก่เนื้อ สถานการณ์การผลิตไก่เนื้อในปี 2563 มีปริมาณการผลิตไก่เนื้อ 
5,752,384 ตัว เกษตรกรรวม 800 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.13 ของปริมารการผลิตไก่เนื้อภาคใต้ 
รองจากพัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.72 เลี้ยงมากในพ้ืนที่
อำเภอจะนะ เทพา รัตภูมิ สทิงพระ บางกล่ำ และระโนด  

• ไก่ไข่ สถานการณ์การผลิตในปี  2563 มีจำนวนไก่ไข่  704 ,177 ตัว 
เกษตรกรรวม 2,463 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.64 ของจำนวนไก่ไข่ภาคใต้ เลี้ยงมากในพ้ืนที่อำเภอ
รัตภูมิ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอควนเนียง 

ตารางท่ี 20 สถิติด้านปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 - 2563 
ปศุสัตว ์ 2559 2560 2561 2562 2563 

• โคเนื้อ  
- จำนวนโคเนื้อ(ตัว) 
- ปริมาณการผลิต5 (ตัว) 
- เกษตรกร (ราย) 

• สุกร 
- จำนวนสุกร (ตัว) 
- ปริมาณการผลิต (ตัว) 
- เกษตรกร (ราย) 

• แพะ6 
- จำนวนแพะ (ตัว) 
- เกษตรกร (ราย) 

• ไก่เนื้อ 
- จำนวนไก่ (ตัว) 
- ปริมาณการผลิต (ตัว) 
- เกษตรกร (ราย) 

 
106,827 
20,911 

- 
 

44,506 
197,850 

- 
 

- 
- 
 

1,235,505 
7,041,084 

- 

 
120,279 
21,356 
22,537 

 
57,297 

160,516 
2,082 

 
46,379 
4,562 

 
1,937,890 

11,407,260 
1,710 

 
112,774 
26,022 
22,979 

 
58,543 

192,298 
2,066 

 
49,780 
4,809 

 
1,814,889 
6,650,050 

1,432 

 
114,859 
25,974 
24,764 

 
63,671 

209,142 
1,996 

 
51,533 
5,571 

 
1,477,789 
5,492,941 

866 

 
118,574 
30,203 
25,062 

 
62,398 

204,959 
1,231 

 
49,018 
5,639 

 
1,547,588 
5,752,384 

800 

 
4 สารสนเทศข้อมูลและสถิติ กรมปศุสัตว์, 2564 
5 จำนวนลูกโคเน้ือที่เกิดท้ังหมดและมีชีวิตอยู่รอดเกิน 24 ชั่วโมงในรอบปีการผลิต 
6 ปี 2559 ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล 
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ปศุสัตว ์ 2559 2560 2561 2562 2563 
• ไก่ไข่  

- จำนวนไก่ไข่ (ตัว) 
- ปริมาณการผลิต (ตัว) 
- เกษตรกร (ราย) 

 
1,342,358 

406,564,200 
- 

 
1,613,248 

424,022,928 
2,017 

 
977,133 

403,327,112 
2,561 

 
955,933 

215,566,675 
2,672 

 
783,522 

174,890,188 
2,463 

  ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564/สารสนเทศข้อมูลและสถิติ กรมปสุสัตว์,2564 

 
- เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี 2562 จังหวัดสงขลามีเนื้อที่ใช้

ประโยชน์ทางการเกษตร 2,268,348 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 220,717 ไร่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 1,918,827 ไร่ 
สวนผักไม้ดอกไม้ประดับ 15,246 ไร่ และใช้เพ่ือการเกษตรอ่ืนๆ 114,722 ไร่ ในช่วงที่ผ่านมา (2558 - 
2562) เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.17 

- พื้นทีช่ลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตร7 ในปี 2562 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่
ชลประทาน8 (irrigation area) รวมประมาณ 675,072 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้ที่มีสัดส่วนร้อยละ 16.95 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ของกรมชลประทาน อาทิ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ โครงการแก้มลิง เป็นต้น 

- ครัวเรือนเกษตรกรและการรวมกลุ่มเกษตรกร ในปี 2562 มีครัวเรือน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 145,358 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.06 ของครัวเรือน
เกษตรกรภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของครัวเรือน
ประชากรจังหวัด ขนาดฟาร์ม 15.61 ไร่/ครัวเรือน มากกว่าค่าเฉลี่ยภาคใต้เล็กน้อยที่มีขนาดฟาร์ม  
ต่อครัวเรือนเท่ากับ 15.19 ไร่/ครัวเรือน นอกจากนี้ เกษตรกรในพ้ืนที่ยังมีการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนา
อาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ โดยในปี 2563 มีจำนวนองค์กรเกษตรกร9 ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
จำนวน 172 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน 121 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 114 กลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 796 กลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องที่ผ่านการประเมิน smart 
farmer กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และอาสาสมัครเกษตรกร รวมจำนวน 1,869 ราย รวมทั้ง เกษตรกรใน
พ้ืนที่ยังมีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือการบริหารจัดการต้นทุนร่วมกัน 
โดยในปี 2563 มีจำนวนเกษตรแปลงใหญ่10รวมจำนวน 87 แปลง เกษตรกรรวม 4,258 ราย รวมพ้ืนที่
กว่า 42,303 ไร่ 

- ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร ในปี 2562 มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรรวม 2,268,348 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของเนื้อที่ทั้งหมด มากที่สุดเป็นลำดับที่สาม
รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยมีเนื้อที่ถือครองเพ่ือการเกษตรทั้งที่เป็นเนื้อที่ของ
ตนเองและเนื้อที่ของคนอ่ืน แบ่งเป็นเนื้อท่ีของตนเอง 1,405,839 ไร่ และเนื้อที่ของผู้อื่น 862,509 ไร่ 

 
 
 
 

 
7 ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน 2562, กรมชลประทาน/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 
8 พื้นท่ีเพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการชลประทาน 
9 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, 2563 
10 กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ตารางท่ี 21 สถิติด้านลักษณะครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสงขลา พ.ศ.2558 - 2562 
ลักษณะครัวเรือนเกษตรกร 2558 2559 2560 2561 2562 

• เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 
- นาข้าว 
- สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 
- สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
- ใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ 

2,269,010 
220,471 

1,918,837 
15,111 

114,591 

2,269,281 
220,486 

1,918,827 
15,246 

114,722 

2,268,756 
220,468 

1,918,474 
15,123 

114,691 

2,268,056 
220,276 

1,918,020 
15,125 

114,635 

2,268,348 
220,717 

1,917,931 
15,120 

114,580 
• ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน (ครัวเรือน) 130,676 133,375 134,832 140,362 145,358 
• สัดส่วนต่อจำนวนครัวเรือนประชากร (ร้อยละ) 25.69 25.73 25.56 26.24 26.73 
• ขนาดฟาร์มต่อครัวเรือนเกษตรกร (ไร่/ครัวเรือน) 17.36 16.88 16.83 16.16 15.61 
• ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร 

- เนื้อที่ที่ถือครองเพื่อการเกษตร (ไร่) 
- เนื้อที่ของตนเอง (ไร่) 
- เนื้อที่ของผู้อื่น (ไร่) 

 
2,269,010 
1,405,852 

863,158 

 
2,269,282 
1,406,034 

863,248 

 
2,268,756 
1,405,864 

862,862 

 
2,268,056 
1,405,677 

862,379 

 
2,268,348 
1,405,839 

862,509 
    ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมส่งเสริมการเกษตร  

(5) การค้าชายแดน11 จังหวัดสงขลามีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านมาเลเซียสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยในปี 2563 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 243,580 
ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 120,549 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 123,030 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 97.63 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และร้อยละ 32.82 ของการค้าชายแดนรวม ลดลงจากปี 
2562 ร้อยละ 9.68 สินค้าส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก คือ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้า
นำเข้าที่สำคัญ 5 อันดับแรก คือ เทปแม่เหล็กจานแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ ไดโอดทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าอ่ืนๆ 
และส่วนประกอบ 

ตารางท่ี 22 สถิติการค้าชายแดน จังหวัดสงขลา 2561 – 2563 
หน่วย: ล้านบาท 

การค้าชายแดน 2560 2561 2562 2563 

• การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 
- มูลค่ารวม 
- ส่งออก 
- นำเข้า 
- ดุลการค้า 

 
289,102.41 
124,261.65 
146,840.76 

-4,579.11 

 
308,248.43 
150,938.41 
157,310.02 

-6,371.60 

 
274,490.83 
126,763.14 
147,727.69 
-20,964.55 

 
249,498.85 
124,193.11 
125,305.74 

-1,112.63 
• มูลค่าการค้าชายแดน สงขลา 

- มูลค่ารวม 
- ส่งออก 
- นำเข้า 
- ดุลการค้า 

  
301,643.13 
147,240.50 
154,402.63 

-7,162.14 

 
267,147.33 
122,335.00 
144,812.33 
-22,477.33 

 
243,580.66 
120,549.84 
123,030.81 

-2,480.97 

 
11 การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) โดยการส่งออกและนำเข้าผ่านทาง
จุดผ่านแดนที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติ 
การตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน 
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การค้าชายแดน 2560 2561 2562 2563 

• ด่านศุลกากรสะเดา 
- มูลค่ารวม 
- ส่งออก 
- นำเข้า 
- ดุลการค้า 

  
246,097.25 
116,721.30 
129,375.94 
-12,654.64 

 
216,211.61 
96,181.61 

120,030.01 
-23,848.40 

 
208,645.67 
103,870.05 
104,775.62 

-905.57 
• ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 

- มูลค่ารวม 
- ส่งออก 
- นำเข้า 
- ดุลการค้า 

  
53,934.68 
28,918.25 
25,016.43 
3,901.83 

 
49,451.38 
24,679.00 
24,772.37 

-93.37 

 
34,019.97 
15,773.55 
18,246.42 
-2,472.87 

• ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 
- มูลค่ารวม 
- ส่งออก 
- นำเข้า 
- ดุลการค้า 

  
1,611.20 
1,600.94 

10.26 
1,590.68 

 
1,484.34 
1,474.39 

9.95 
1,464.44 

 
915.01 
906.24 

8.77 
897.47 

• สินค้าส่งออกสำคัญ 
1) ยางพารา 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 
3) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 
4) แผงวงจรไฟฟ้า 
5) สินคา้อุตสาหกรรมการเกษตรอ่ืน  ๆ
6) วงจรพิมพ์ 
7) เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 
8) ยางยานพาหนะ 
9) เครื่องตัดต่อป้องกันจงจรไฟฟา้ 
10) ไม้อัด 

  
21,038.45 
37,159.42 

 
9,105.35 
5,167.12 
1,857.57 
2,100.89 

717.39 
2,623.49 
1,091.55 
1,862.18 

 
18,171.87 
23,314.68 

 
8,057.53 
6,867.53 
2,668.46 
1,457.18 
1,684.47 
3,010.64 
1,061.64 
1,693.42 

 
20,347.41 
17,968.36 

 
6,901.71 
4,667.87 
3,331.09 
3,237.48 
2,688.61 
2,537.31 
2,382.33 
2,285.80 

            ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ, 2564 

(6)  การท่องเที่ยว  
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยภาพรวมจังหวัดสงขลามีทรัพยากรการท่องเที่ยว

ที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 
ประกอบด้วย (1) แหล่งท่องเที่ยวในเขตย่านเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่โดยรอบ อาทิ สถาปัตยกรรม
เมืองเก่าและ STREET ART ตามถนนสายสำคัญ คือ นครนอก นครใน และนางงาม เกาะยอมีความโดด
เด่นด้านวิถีชุมชนชาวประมงและที่พักโฮมสเตย์หลากหลาย รวมทั้งโบราณสถานและคาเฟ่ร้านอาหาร
หลากหลาย หาดสมิหลาและเขาตังกวน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ สวนสองทะเลและประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ (2) แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ อาทิ อุทยานนกน้ำคูขุด จุดชมวิวทะเลหมอกควนคานหลาว น้ำตกโตนงาช้าง อุทยาน
แห่งชาติเขาน้ำค้าง จุดชมวิวทะเลหมอกเขาคูหา จุดชมวิวยอดควนเจดีย์ เทพา (3) แหล่งท่องเที่ยวย่าน
เมืองหาดใหญ่ อาทิ ตลาด life style และแหล่ง shopping สวนสาธารณะหาดใหญ่ ตลาดน้ำคลองแห 
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มัสยิดกลางสงขลา พระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล วัดหาดใหญ่ใน (4) แหล่งท่องเที่ยวเมืองการค้า
ชายแดนสะเดา อาทิ จุดชมวิวทะเลหมอกพุทธอุทยานเขาเล่ วัดถ้ำเขารูปช้าง ท่องเที่ยวชุมชนบ้าน  
เขารูปช้าง (5) แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดดเด่นด้านวิถีชุมชนรอบทะเลสาบ
สงขลา (วิถีโหนด นา เล) ที่มีเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย 

- แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีความโดดเด่น 
ด้านวิถีชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา (โหนด นา เล) ทิวทัศน์โหนดและทะเลสาบ ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 
โฮมสเตย์ อาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย อาทิ ชุมชนบ้านขาว ระโนด ชุมชนบ้านคลองรี 
ชุมชนบ้านคลองชนวน ชุมชนบ้านเลียบ ชุมชนบ้านมิไร อำเภอสทิงพระ ชุมชนบ้านรำแดง สิงหนคร เป็นต้น 

- Songkhla MICE City เป้ า ห ม า ย ป ล า ย ท า ง เมื อ ง ไม ซ์  (MICE 
Destination) สำคัญของภาคใต ้จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์อย่างเป็นทางการจังหวัด
ที่ 6 ของประเทศเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2563 จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) เป็นเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพ่ือรองรับการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย การจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
(Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) จังหวัด
สงขลามีศักยภาพในการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมสัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า 
และงานอีเว้นต์ต่างๆ ในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย มีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม มีศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาด
ใหญ่ภายในโรงแรม จังหวัดสงขลาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งหน่วยงาน 
คือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and 
Exhibition Bureau: SCEB) เพ่ือเป็นกลไกทำหน้าที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมการเป็นเมืองไมซ์ ศูนย์กลาง
การจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ทั้งในระดับอาเซียน และระดับโลก โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้จังหวัดสงขลา มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
และผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563 - 2565) รวมทั้งการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยการร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในจังหวัดสงขลา ระหว่างจังหวัดสงขลา และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลสำนักขาม 
หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา 
สมาคมไทย-จีนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา เพ่ือขับเคลื่อนการเป็นเป้าหมาย
ปลายทางเมืองไมซ์ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ด้าน คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน ความมั่นคงและ
ปลอดภัย ภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำนวยความสะดวก การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่อยู่ในท้องถิ่น และบุคลากรด้าน MICE 

- สงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) จังหวัดสงขลาได้รับการ
ยกระดับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  26 กันยายน 2562 ให้เป็นเมืองกีฬาประเภทที่  3  
ด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ โดยเป็น 1 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับการยกระดับให้เป็น 
เมืองกีฬา ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งจังหวัดสงขลามีความ 
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พร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการกีฬา และยังมีศูนย์บริการ  
ด้านการกีฬาที่ทันสมัยที่สามารถต่อยอดให้นักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศหรือเป็นนักกีฬาอาชีพได้ รวมทั้ง  
มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

- สงขลามีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
จังหวัดสงขลาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ให้เป็น
เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจและเมือง โดยมีการ
ดำเนินการกิจกรรมที่สำคัญ (1) การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และ  
(2) การจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้สินทรัพย์ของพ้ืนที่และการถ่ายทอดเรื่องราวพิเศษของพ้ืนที่
(Storytelling) โดยเมืองสงขลาถูกนำเสนอเรื่องราวภายใต้แนวคิด Living with Heritage โดยการทำ
ความรู้จักเมืองสงขลามุมใหม่ผ่านสินทรัพย์ 10 อย่าง ประกอบด้วย ข้าวสตูหมูเรื่องเล่าอาหารที่ได้รับ
อิทธิพลของจีนผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกกลายเป็นเมนูที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวสงขลาที่มาจากความเป็น
เมืองท่าที่สำคัญในอดีต เต้าคั่วเรื่องเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
อาหารของชาวจีน มุสลิม และไทยพ้ืนถิ่น ปรุงจากวัตถุดิบที่หาได้จากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไข่ครอบ
เล่าเรื่องอาหารที่เกิดจากอาชีพการทำประมงของคนในทะเลสาบสงขลา The Apothecary of Singora 
เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเมืองด้วยธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากมรดกทางวัฒนธรรม โรงสีแดง
เล่าเรื่องการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เคยถูกใช้งานในยุคต่างๆ เป็นพื้นที่สาธารณะ ศาลเจ้าเล่าเรื่องความเชื่อของ
คนจีนในสงขลาที่มาจากการค้าขายได้ตั้งศาลเจ้าในบริเวณเมืองเก่า มัสยิดบ้านบนเล่าเรื่องศาสนสถาน
ของชาวมุสลิมที่ใช้ศิลปะแบบไทยจีนในการก่อสร้าง กระเบื้องเกาะยองานฝีมือดั้งเดิมของสงขลาที่ทำ 
มาจากดินสามน้ำด้วยภูมิปัญญาของชาวจีนอพยพ ผ้าเกาะยอเล่าเรื่องานฝีมือของคนพ้ืนถิ่นสงขลาที่สืบ
ทอดมากกว่า 100 ปี  และสตรีทอาร์ต เล่าเรื่องศิลปะร่วมสมัยในเมืองเก่าสงขลาและทิศทาง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยงานศิลปะในมุมมองต่างๆ ของเมืองเก่า 

- ศักยภาพและโอกาสของสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าสงขลาที่ทรงคุณค่า
และวัฒนธรรมการอาหารที่หลากหลาย เนื่องจากเมืองสงขลาเป็นเมืองท่าการค้าสำคัญในสมัยโบราณ 
เป็นหมุดหมายหนึ่งบนเส้นทางเดินเรือโบราณ ซิงกอราคือชื่อเดิมของสงขลาที่มีทะเลสาบสงขลาเป็นที่
พักหลบมรสุม ทำให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ถ่ายทอดภูมิปัญญา และตั้งถิ่นฐานจนกลายเป็น
เมืองสงขลา การเลือกที่ตั้งเมือง ทั้ง 3 ยุค (หัวเขา สน บ่อยาง) ก็เลือกบนรอบที่ลุ่มรอบทะเลสาบสงขลา 
มรดกทางวัฒนธรรม (คติความเชื่อ สถาปัตยกรรม เครื่องนุ่งห่ม งานช่าง อาหารการกิน ฯลฯ) จาก 3 ยุค 
ยังคงปรากฏในย่านเมืองสงขลา อาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่คงสภาพสมบูรณ์เรียงรายในเขตย่านเมือง
เก่าสงขลา ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมขนาดเล็ก คาเฟ่ร้านอาหาร ศาสนสถาน
อายุเก่าแก่ ประกอบกับการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ท (Songkhla Street Art) ที่เล่าเรื่องวิถีวัฒนธรรมย่าน
เมืองเก่า ผสานกับวัฒนธรรมการอาหารพ้ืนบ้านโบราณ (Local Dish) ที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง  
ชูจุดเด่นความงดงามจากอดีตบวกกับโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและอำนวยความ
สะดวกนักท่องเที่ยว ประกอบกับปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปัจจุบันนิยมเดินทางด้วยตนเอง (FIT) 
และการใช้ social media ดังนั้น เขตย่านเมืองเก่าสงขลา (Songkhla Heritage) จึงมีศักยภาพและ
โอกาสสูงที่สามารถยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Heritage Tourism) สำคัญใน
ระดับอนุภูมิภาคอาเซียนเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่นิยม
การถ่ายรูปเชคอิน 
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- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มติการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้
ประกาศกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 6 เขต ประกอบด้วย (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่า  
มีชีวิต (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลก  
ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน (5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 
เชื่อมโยงกันด้วยทะเลสาบสงขลาอันเป็นทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) หนึ่งเดียวในประเทศไทย  
และเป็น 1 ใน 117 แห่งทั่วโลก มีระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศอันผสมผสาน ป่าดิบชื้น 
ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ มีวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่งพร้อมด้วยอาหารทะเลที่หลากหลาย  
โดยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ เมืองโบราณ ทะ เลสาบสงขลา  
วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา งานประเพณีไทยพุทธไทยมุสลิม ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว  
งานประเพณีสงกรานต์ ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย เมืองชายแดนที่มีชีวิตชีวา 

- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพ้ืนที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้า
ย้อย) ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น คือ การท่องเที่ยว 
เชิงศาสนาและวัฒนธรรม อาทิ วัดนาทวี วัดถ้ำตลอด การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ อุโมงค์
ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างและวัดขวด การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติชาติเข้าน้ำค้าง 
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี น้ำพุร้อนนาทวี จุดชมวิวควนหรนฮิลล์ ควนคานหลาว เกาะขาม เทพา  
โดยมีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนสงขลาที่มีความโดดเด่นวิถีชาวบ้านอาหารพ้ืนถิ่นธรรมชาติสวยงาม 
โฮมสเตย์ชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ ชุมชนบ้านทุ่งส้าน ชุมชนบ้านคูน้ำรอบ 
อำเภอจะนะ ชุนชนบ้านท่าคลอง ชุมชนบ้านลุ่ม อำเภอนาทวี ชุมชนบ้านนา อำเภอสะบ้าย้อย   
ชุมชนบ้านควนเจดีย์ ชุมชนบ้านเกาะแลหนัง อำเภอเทพา เป็นต้น 

- จำนวนนักท่ องเที่ ยวของจั งห วัดสงขลาเพิ่ มขึ้ นอย่ างต่อ เนื่ อง  
การกระจายตัวนักท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองสงขลาและเมืองหาดใหญ่ โดยแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมส่วนใหญ่อยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลาและแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ 
ในเมืองหาดใหญ่ โดยภาพรวมในปี 2563 จังหวัดสงขลามีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 3 ,093,138 คน 
แบ่งเป็นชาวไทย 2 ,653,748 คน และชาวต่างชาติ 439,390 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.12  
ของนักท่องเที่ยวรวมภาคใต้ มากท่ีสุดเป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต และเป็นลำดับที่ 11 
ของประเทศ ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 58.78 เนื่องจากได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมและจำกัดการเดินทาง
ของประชาชนและปิดด่านพรมแดนเพ่ือควบคุมการแพร่ราดของโรคติดต่อ ทำให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
(2559-2563) จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.86 ต่ำกว่าระดับภาคที่มีลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
10.39 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย (ร้อยละ 90.60) และชาวสิงคโปร์ 
(ร้อยละ 8.32) และเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562)  

- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัด
มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ แต่รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในลำดับที่ 4 ของภาคใต้ รองจาก
ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมในปี 2562 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 66,366 ล้านบาท  
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คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของรายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้ แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 31,500 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 34,864 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.76 
และลดลงเป็น 22,871 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 65.54 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 -2563) รายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 6.59 ต่ำกว่าระดับภาคท่ีลดลงร้อยละ 7.50 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างขาติ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.96 ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยขยายตัวร้อยละ 6.08 

- ค่ าใช้ จ่ าย เฉลี่ ยของนั กท่ องเที่ ยวในจั งห วัดสงขลาเพิ่ มขึ้ นทั้ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยลดลง โดยภาพรวม
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเท่ากับ 4,061 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.98 
และเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 23.63 มากที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้รองจากภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยในปี 2562 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 4 ,662 บาท เพ่ิมขึ้น
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) คิดเป็นร้อยละ 6.42 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีพัก ค่าซื้อสินค้าของ
ที่ระลึก และค่าอาหาร ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ากับ 3 ,525 บาท 
เพ่ิมขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่าน เฉลี่ยร้อยละ 4.88 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าซื้ อสินค้า
ของที่ระลึก ตามลำดับ ในขณะที่ระยะเวลาพำนักโดยรวมเฉลี่ยลดลง โดยในปี 2562 ระยะเวลาพำนัก
เฉลี่ยเท่ากับ 2.49 วัน เป็นลำดับที่ 16 ของประเทศ และลำดับที่ 6 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคใต้ คือ พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต และสตูล ลดลงจากปี 2558  
ที่มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 วัน กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น แต่ลดลงในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยในปี 2562 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระยะเวลา
พำนักเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 วัน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 ที่มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 วัน 
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 วัน ลดลงจากปี 2558 ที่มีระยะเวลา
พำนักเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 วัน 

- สถานประกอบการที่พักแรมในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น อัตราการเข้าพัก
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 จังหวัดสงขลาจำนวนห้องพักเท่ากับ 21 ,243 ห้อง เพ่ิมขึ้นจากปี 2558  
คิดเป็นร้อยละ 14.11 ที่มีจำนวนห้องพักเท่ากับ 18 ,616 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate)  
ร้อยละ 71.48 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มี อัตราการเข้าพักร้อยละ 65.26 จำนวนผู้ เข้าพักเท่ากับ 
5,175,422 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.29 จากปี 2558 ที่มีจำนวนผู้เข้าพักเท่ากับ 4 ,375,200 คน อย่างไร 
ก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ในปี 2563 
มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 27.16 จำนวนผู้เข้าพักเท่ากับ 1,851,634 คน 
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ตารางท่ี 23 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 2559 - 2563 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
ลำดับ/
ประเทศ 

• จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) 
- รวม 
- ชาวไทย 
- ขาวต่างประเทศ 
- อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 
6,675,178 
4,157,186 
2,517,992 

2.31 

 
7,025,573 
4,396,474 
2,629,099 

5.25 

 
7,628,813 
4,614,546 
3,014,267 

8.59 

 
7,503,461 
4,420,558 
3,082,903 

-1.64 

 
3,093,138 
2,653,748 

439,390 
-58.78 

 
11 

 
เฉลี่ย 5 ปี 
-8.86 

• รายได้การท่องเที่ยว (ลบ.) 
- รวม 
- ชาวไทย 
- ขาวต่างประเทศ 
- อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 
54,337 
28,547 
25,791 
11.15 

 
59,832 
30,945 
28,887 
10.11 

 
68,253 
33,370 
34,883 
14.07 

 
66,366 
31,501 
34,865 

-2.76 

 
22,871 
17,424 
5,446 
-65.54 

 
7 

 
เฉลี่ย 5 ป ี 

-6.59 

• ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บ./คน/วัน) 
- รวม 
- ชาวไทย 
- ชาวตา่งประเทศ 

 
3,489 
3,123 
3,976 

 
3,710 
3,285 
4,267 

 
3,983 
3,465 
4,601 

 
4,062 
3,526 
4,662 

 
- 
- 
- 

 
6 

• ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย (วัน) 
- รวม 
- ชาวไทย 
- ขาวต่างประเทศ 

 
2.67 
2.63 
2.73 

 
2.64 
2.57 
2.73 

 
2.58 
2.51 
2.67 

 
2.49 
2.42 
2.57 

 
- 
- 
- 

 
16 

• สถานประกอบการที่พักแรม 
- จำนวนห้องพัก (ห้อง) 
- อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ) 
- จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก (คน) 

 
17,764 
66.74 

4,451,785 

 
19,365 
68.22 

4,791,331 

 
19,459 
73.54 

5,230,352 

 
21,243 
71.48 

5,175,422 

 
- 

27.16 
1,851,634 

 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา, 2564 

1.3) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
(1) ภาพรวม ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 ครัวเรือนจังหวัดสงขลามีรายได้เฉลี่ย

มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ สำหรับกลุ่มอาชีพครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดคือ กลุ่มลูกจ้าง
คนงานเกษตรและประมงเท่ากับ 12,533 บาท/เดือน ซึ่งลดลงร้อยละ 18.40 จากปี 2558 ที่มีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 15,359 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนผู้ถือครองทำการเกษตรที่ส่วนใหญ่เช่าที่ดินมีรายได้
เฉลี่ยเท่ากับ 12,972 บาท/เดือน และส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพ่ือเพ่ือใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดินคิดเป็น
ร้อยละ 46.86 

(2) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดสงขลามีแนวโน้มลดลง และอยู่ ในระดับ
ต่ำเม่ือเทียบกับระดับภาคและประเทศ โดยในปี 256212 ครัวเรือนจังหวัดสงขลามีรายได้เฉลี่ย  
20,781 บาท/เดือน ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนเท่ากับ 26 ,018 บาท/เดือน  
และต่ำกว่าระดับภาคใต้ที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนเท่ากับ 25 ,647 บาท/เดือน อยู่ในลำดับที่  50  
ของประเทศ และลำดับที่ 11 ของภาคใต้ ลดลงร้อยละ 24.87 จากปี 2558 ที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
เท่ากับ 27,660 บาท/เดือน 

 
12 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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(3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนจังหวัดสงขลามีแนวโน้มลดลง โดยในปี 256213 
ครัวเรือนจังหวัดสงขลามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 18,017 บาท/เดือน ซึ่งต่ำกว่าระดับภาคที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
ครัวเรือนภาคใต้ เท่ากับ 19 ,600 บาท/เดือน เป็นลำดับที่  8 ของภาคใต้  ลดลงร้อยละ 23.71  
จากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครัวเรือนเท่ากับ 23,617 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร
และเครื่องดื่มร้อยละ 35.88 ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.93 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเดินทางและการสื่อสารร้อยละ 18.29 

(4) หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าระดับภาค  โดยในปี 256214 
ครัวเรือนจังหวัดสงขลามีหนี้สินเฉลี่ย 125,826 บาท ต่ำกว่าระดับภาคใต้ซึ่งมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 
150,128 บาท เป็นลำดับที่ 9 ของภาคใต้ ลดลงร้อยละ 26.96 จากปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้ 
เพ่ือเพ่ือใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดินร้อยละ 46.86 เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือนร้อยละ 30.04 และเพ่ือใช้ทำ
การเกษตรร้อยละ 15.87 

ตารางท่ี 24 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน จังหวัดสงขลา 2558 – 2562 
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 ลำดับท่ี 62/ภาค 

รายได้เฉลี่ย/เดือน (บาท) 27,660 - 26,703 - 20,781 11 
ค่าใช้จ่าย/เดือน (บาท) 23,617 23,466 23,693 21,127 18,017 8 
หนี้สิน (บาท) 161,526 - 174,405 - 125,826 9 

ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา รัฐบาลได้กำหนดให้พ้ืนที่ 4 ตำบลของ
อำเภอสะเดาประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา พ้ืนที่รวม 
345,187 ไร่/552.30 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีเป้าหมายการพัฒนา คือ 
อุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการส่งออกและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีด่านพรมแดนสะเดาและด่าน
พรมแดนปาดังเบซาร์ เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญ 
อาทิ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ระยะทาง 80 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ระยะทาง 53 
กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินและทางรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์  
ใกล้ท่าเรือปีนังของมาเลเซีย ระยะทาง 177 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของประเทศ 
แหล่งผลิตอาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์  และมีเครือข่ายการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย  
กลุ่มกิจการเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
และกิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนและอำนวยความ
สะดวกการลงทุน โดยออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลาตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  
สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) มีความก้าวหน้าการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
13 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
14 การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาในพื้นที่พัฒนา 
- สกท. : ลงทุนแลว้ 8 โครงการ 

วงเงิน 2,453 ลบ. จากโครงการ
ที่ขอรับการสง่เสรมิฯ 18 โครงการ 
( 9,113 ลบ.) 

- ธุรกิจตั้งใหม่ 304 ราย  
(1,071 ลบ.) 

- กรมศุลกากร: คลังสินค้าทัณฑ์
บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
ในเมือง วงเงิน 60 ลบ.  

- โครงการที่ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย การปรบัปรุงดา่นศุลกากร
ปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2   
ถนนสาย สข.1207-ปาดังเบซาร์  
ด่านศุลกากรแห่งใหม่ และนิคม
อุตสาหกรรมสงขลา  

- โครงการที่จะดำเนินการแล้ว เสร็จปี  
2565 อาทิ ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 
4 – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 

- โครงการอ่ืนๆ ที่จะดำเนินการ อาทิ  
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ งสินค้า 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
โครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบ
ซาร์ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทาง
หลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมาย
สายพ รุ เตี ยว -ด่ านสะ เดาแ ห่ งใหม่  
โครงการถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่-ด่านบูกิตกายูฮิตัม 

- ส่วนที่  1 กนอ.ก่อสร้างนิคมฯ พื้นที่   
629 ไร่ แล้วเสร็จปี 64  

- ส่วนที่  2 กนอ. ออกแบบนิคมฯ และ
จัดทำ EIA แล้วเสร็จ ปัจจุบันสงขลาอยู่
ระหว่างแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครอง
ที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อแล้วเสร็จ
กรมธนารักษ์จะจัดให้ กนอ.เช่าต่อไป 
พื้นที่ 289 ไร่ 

- ส่วนที่ 3 อบจ.สงขลา ปรับพื้นที่ก่อสร้าง
ศูนย์คมนาคมขนส่งและศึกษารูปแบบ
การลงทุนแล้วเสร็จ คาดว่าเริ่มก่อสร้าง
ปี 2565 พื้นที่ 126 ไร่ 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2564/สำนักงานจังหวัดสงขลา,พฤษภาคม 2564 
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    ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2564 

 

1.5) นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสนับสนุน 
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้
กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนด  
2 มาตรการ คือ (1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และ (2) มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อำเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลา กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท โดยกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับโครงการ 
ลงทุนเดิมและโครงการลงทุนใหม่ อาทิ การยกเว้นเงินได้นิติบุคคล การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การยกเว้นอาการขาเข้าเครื่องจักร การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับส่งเสริม 
เป็นต้น 
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1.6) โครงการเมืองต้นแบบที่  4 อำเภอจะนะ จั งห วัดสงขลา เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการ
พัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทั้งระบบและครบวงจร เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไก
สำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 
รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ 
และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยให้ ศอ.บต. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.7) กรอบการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(1) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ก่อตั้งเมื่อปี 2563 มุ่งเน้นความร่วมมือ
เพ่ือลดวามเหลื่อมล้ำโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศมาส่ งเสริมเกื้อกูลกันตามหลักหลัก
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ แผนงาน IMT-GT ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 8 รัฐทางเหนือ
และตะวันตกของมาเลเซีย และครอบคลุมทั้ง 10 จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ปัจจุบัน 
แผนงาน IMT-GT ดำเนินงานอยู่ภายใต้แผนวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2574 (IMT-GT Vision 2036) เพ่ือนำไปสู่
การเป็นอนุภูมิภาคแห่งบูรณาการ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความเหลื่อมล้ำน้อย และ  
เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี เป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่
การปฏิบัติซึ่งแผนดำเนินงานปัจจุบันคือแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และอยู่ระหว่างการ
จัดทำแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี 2565 – 2569 เพ่ือใช้เป็นแผนดำเนินงานฉบับต่อไป  

(2) คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-
มาเลเซีย (Thailand Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) 
ก่อตั้งเมื่อปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความกินดีอยู่ดีและโอกาสในการดำรงชีพของประชาชน 
อย่างเท่าเทียมกันในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส) 
กับ 4 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย (เปอร์ลิส เคดาห์ กลันตัน และเปรัก) และลดปัจจัยที่นำไปสู่ปัญหา 
ด้านความมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชายแดน  มีกลไกดำเนินความร่วมมือหลัก 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ
คณะทำงาน (Working Group Meeting) ซึ่งมี สศช .และสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic 
Planning Unit: EPU) ของมาเลเซียเป็น ฝ่ายเลขานุการร่วม (2) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior 
Officials’ Meeting) โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม และ  
(3) ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง  
2 ประเทศเป็นประธานร่วม ทั้งนี้  ในระดับคณะทำงานยังมีกลไกย่อยเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานได้แก่ การประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการและ  การประชุมระดับสูงเพ่ือติดตาม 
ความคืบหน้าเฉพาะรายโครงการหรือหารือในประเด็นที่ เฉพาะเรื่อง แผนงาน JDS มี 7 สาขา 
ความร่วมมือ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความ เชื่อมโยงทางการคมนาคม 
ใน 5 แนวพ้ืนที่การเชื่อมโยง (2) การค้าและการลงทุน (3) การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และการศึกษา  
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(4) การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (5) การพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์  
(6) ธนาคารอิสลาม และ (8) พลังงาน แนวทางการเชื่อมโยงคมนาคม 5 แนวทาง ประกอบด้วย  
(1) สตูล-รัฐเปอร์ลิส (2) สงขลา-รัฐเปอร์ลิส (3) สงขลา-รัฐเคดาห์ (4) ปัตตานี-ยะลา-เบตง-เปิงกาลันฮูลู-
รัฐเปรัก (5) ปัตตานี-นราธิวาส-รัฐกลันตัน ที่ประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 รับทราบผลความคืบหน้า ในการยกร่างแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 (ปี 2563-
2583) ซึ่งจะสอดรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  ชาติ 20 ปีของไทย และ Shared Prosperity 
Vision: SPV) ของมาเลเซีย รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการ ใน 7 สาขาความร่วมมือ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตามบริเวณแนวชายแดน ซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ อาทิ 
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม โครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานบินเบตง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ณ จังหวัดสงขลา และรัฐเกดาห์ 
เป็นต้น ในขณะที่โครงการในสาขาความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการ
ลงทุน (ธนาคารอิสลาม) เกษตร และสาธารณสุข ได้เปิดประเด็นการหารือเพ่ือนำไปสู่ความร่วมมือใน
รายละเอียดมากขึ้นเพ่ือให้แผนงาน JDS มีความครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง 

 
2) ด้านสังคมและความม่ันคง  

2.1) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

(1) ประชากรรวม อัตราการเพิ่มประชากรจังหวัดสงขลาลดลงและสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ โดยในปี 2563 มีจำนวนประชากร 1,428,609 คน (ชาย 696,349 คน หญิง 732,260 คน) 
มากเป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ และลำดับที่ 11 ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.16 ของประชากร
ประเทศ อัตราการเพ่ิมประชากรปี 2559–2563 เฉลี่ยร้อยละ 0.26 สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ 
แบ่งเป็นประชากรวัยเด็ก 0-14 ปี ร้อยละ 18.96 ประชากรวัยแรงงาน 15-59 ปี ร้อยละ 63.78 และ
ประชากรวัยสูงอายุ ร้อยละ 16.08 จังหวัดสงขลา มีประชากรร้อยละ 50.79 อาศัยอยู่ในเขตเมือง
โดยเฉพาะในพ้ืนที่อำเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา และสะเดา ซึ่งสูงเป็นลำดับที่สองของภาคใต้รองจาก
จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนประชากรสูงสุด คือ อำเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา สะเดา และจะนะ คิด
เป็นร้อยละ 28.10 11.47 8.27 และ 7.56 ตามลำดับ 

(2) สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มประชากรวัยเด็กลดลง 
และอัตราการเกิดของจังหวัดลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 จังหวัดสงขลามีประชากรผู้สูงอายุ  
229,680 คน เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.80 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.08  ในปี 2562 แม้ว่าจำนวน
ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนต่ำกว่าประชากรวัยเด็ก แต่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 20.29 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 18.96 ในปี 2563 ทำให้อัตราส่วนพ่ึงพิงทางอายุเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.54 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 25.21  
ในปี 2563 จากข้อมูลการคาดปราณประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลาในอีก 15 ปี ข้างหน้าของ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 
13.52 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 21.95 ในปี 2573 ในขณะที่อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจาก
ร้อยละ 14.08 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 11.28 ในปี 2563 
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(3) ครัวเรือนและประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป ในจังหวัดสงลามีแนวโน้มเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตมากขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี 2562 ครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตคิดเป็น 
ร้อยละ 74.79 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีครัวเรือนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเท่ากับร้อยละ 68.39 สำหรับ
ประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป เข้าถึงอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 69.52 สูงกว่าระดับภาคใต้และ
ระดับประเทศ 

ตารางท่ี 25 แสดงประชากร จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 - 2563 
ประชากร 2559 2560 2561 2562 2563 

• จำนวนประชากร (คน) 1,417,440 1,424,230 1,432,628 1,435,968 1,428,609 
- ประชากรชาย (คน) 691,618 694,803 698,905 700,441 696,349 

 - ประชากรหญิง (คน) 725,822 729,427 733,723 735,527 732,260 
• อัตราการเพิ่มประชากร (ร้อยละ) 0.49 0.48 0.59 0.23 -0.51 
• สัดส่วนประชากรเมือง (ร้อยละ) 50.89 50.87 50.95 50.95 50.79 
• ครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ) 

- ประเทศ 
- ภาคใต้ 
- สงขลา 

 
59.84 
60.22 
68.39 

 
64.38 
65.05 
73.69 

 
67.71 
69.27 
74.67 

 
74.56 
75.54 
74.79 

 
- 
- 
- 

• ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
- ประเทศ 
- ภาคใต้ 
- สงขลา 

 
47.50 
46.31 
55.24 

 
52.89 
52.16 
63.89 

 
56.82 
56.05 
65.17 

 
66.65 
65.20 
69.52 

 
- 
- 
- 

• โครงสร้างประชากร (ร้อยละ) 
- วัยเด็ก (0 – 14 ปี) 
- วัยแรงงาน (15 – 59 ปี) 
- วัยสูงอายุ (60 ปีขึน้ไป) 

 
20.29 
64.03 
13.80 

 
19.98 
63.85 
14.24 

 
19.63 
63.64 
14.72 

 
19.23 
63.50 
15.28 

 
18.96 
63.78 
16.08 

• ดัชนีสงูวัย (ร้อยละ) 68.01 72.42 76.27 79.47 84.82 
• อัตราส่วนพึ่งพงิวัยสงูอายุ 21.54 22.30 23.13 24.07 25.21 
• อัตราพึ่งพิงรวม (ร้อยละ) 53.22 53.81 54.21 54.36 54.92 
• อัตราเกิดต่อประชากรพันคน  14.07 13.71 13.22 11.68 11.28 

 ที่มา : กรมการปกครอง/สำนักงานสถติิจังหวัดสงขลา/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สำนกังานสถติิแห่งชาติ 
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ร้อยละ 



- 58 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 

2.2) แรงงาน 
(1) แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และมีแนวโน้มจบ

การศึกษาในระดับที่ดีขึ้น โดยในปี 256315 จังหวัดสงขลามีประชากรวัยแรงงาน (ประชากรวัย 15 ปีขึ้น
ไป) จำนวน 1,268,950 คน ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 
36.8 สำหรับแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาสายวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 23.8 และ 7.1 ตามลำดับ มีกำลังแรงงานรวม 889,480 คน โดยกำลังแรงงานที่มีงานทำส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคเกษตร การขายส่งขายปลีก และภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 31.3 18.2 และ 12.8 
ตามลำดับ 

(2) แรงงานนอกระบบมีจำนวนลดลงและส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ำกว่า 
โดยในปี 256316จังหวัดสงขลามีแรงงานนอกระบบ จำนวน 427,459 คน คิดเป็นร้อยละ 50.66 ลดลง
ร้อยละ 6.10 จากปี 2559 มากที่สุด เป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
คิดเป็นร้อยละ 8.43 ของจำนวนผู้มีงานทำภาคใต้ แบ่งเป็นแรงงานนอกระบบเพศชาย 218 ,990 คน 
และแรงงานนอกระบบเพศหญิง 208,470 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมหรือต่ำกว่า ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพในภาคบริการและการค้า คิดเป็นร้อยละ 46.51 ของแรงงานนอกระบบ และภาค
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 43.21 ของแรงงานนอกระบบ 

(3) แรงงานต่างด้าว ปี 2563 จังหวัดสงขลามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียน
มา กัมพูชา) จำนวน 46,227 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.48 จากปี 2559 ส่วนใหญ่ทำงานในกิจการก่อสร้าง
และกิจการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง และกิจการให้บริการต่างๆ 

(4) แรงงานจังหวัดสงขลาเข้าถึงหลักประกันทางสังคมมากขึ้น ในปี 2562 จังหวัด
สงขลามีแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 
จำนวน 285,950 คน คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของผู้มีงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 
29.43 ของผู้มีงานทำ 

 
15 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลา สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
16 การสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

20.29 19.98 19.63 19.23 18.96
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2559 2560 2561 2562 2563

ประชากรสงขลาตามกลุ่มอายุ ปี 2559 - 2563

0 - 14 ปี 15 - 59 ปี 60 ข้ึนไป
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(5) อัตราการว่างงานสูงกว่าระดับภาคใต้และประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ น  
โดยในปี 2563 มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.84 สูงกว่าระดับภาคใต้ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.38 
และสูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.69 

ตารางท่ี 26 สถิติแรงงาน จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 - 2563 

แรงงาน 2559 2560 2561 2562 2563 
• ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (คน) 

- ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า (%) 
- ม.ต้น (%) 
- ม.ปลาย/อาชีวศึกษา (%) 
- อุดมศึกษา (%) 

1,231,032 
38.4 
17.4 
17.4 
21.9 

1,241,304 
37.4 
18.1 
21.6 
21.1 

1,250,975 
39.8 
18.2 
17.9 
19.4 

1,259,972 
40.2 
17.7 
19.1 
18.9 

1,268,950 
36.8 
17.2 
19.5 
22.8 

• กำลังแรงงานรวม (คน) 883,469 892,766 884,176 873,599 889,481 
• ผู้มีงานทำ (คน) 

- สาขาเกษตรกรรม (%) 
- สาขาการค้าส่งขายปลีก (%) 
- สาขาการผลิต (%) 
- สาขาโรงแรมและอาหาร 

861,587 
32.4 
20.5 
11.5 
8.3   

868,079 
30.4 
19.7 
12.8 
10.4 

862,184 
31.3 
20.4 
13.0 
10.2 

853,807 
33.3 
18.9 
13.1 
9.0 

863,535 
31.8 
18.2 
12.8 
10.7 

• ผู้ว่างงาน (คน) 20,362 23,661 20,082 19,324 25,224 
• อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 

- ไตรมาสที่ 1 
- ไตรมาสที่ 2 
- ไตรมาสที่ 3 
- ไตรมาสที่ 4 

2.30 
2.01 
2.88 
1.98 
2.34 

2.65 
2.98 
2.84 
2.38 
2.39 

2.27 
3.19 
2.58 
1.13 
2.19 

2.21 
1.66 
1.39 
2.31 
3.50 

2.84 
1.33 
2.87 
3.67 
3.51 

• แรงงานนอกระบบ (ร้อยละ) 52.43 50.30 51.39 51.80 50.66 
• แรงงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (คน) 39,349 51,153 36,366 48,608 46,227 
• แรงงานที่มีประกันสังคม (ร้อยละ) 28.57 29.29 31.54 33.01 33.11 

 ที่มา: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน/สำนักงานประกันสังคม/ภาวะการทำงานของประชากร,สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

2.3) การศึกษา 

(1) การจัดการการศึกษา เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ มีสถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากหลายหน่วยงาน โดยมีสถานศึกษาครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทุกตำบล ทุก
อำเภอ มีห้องเรียนและชั้นเรียนรองรับการเข้าเรียนของนักเรียน การให้บริการทางการศึกษาด้านอาชีพมี
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน 10 แห่ง 
ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์
นิกร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปทส. นอกจากนี้ ยัง
จัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ประชาชนในจังหวัดด้วยการรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้เรียน
เพ่ิมเติม ในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  การศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งภาครัฐและเอกชน 7 แห่ง 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

(2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาของ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้กับประชาชนนอกระบบโรงเรียนตามความ
ต้องการ โดยในปี 2563 มีนักเรียนเข้ารับบริการการศึกษา แบ่งระดับประถมศึกษา 1,308 คน  ลดลง
ร้อยละ 18.3 จากปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7,674 คน ลดลงร้อยละ 57.9 จากปี  
2559 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9,656 คน ลดลงร้อยละ 56.8 จากปี 2559 

(3) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ภาพรวมประชากรวัยแรงงานของจังหวัด
สงขลามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2559 ประชากร
วัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาลดลงจาก 9.8 ปี เป็น 10.44 ปี  ในปี 2563 ซึ่งต่ำกว่า
ระดับประเทศที่มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 10.8 ปี สูงเป็นลำดับที่สองของภาคใต้รองจากจังหวัด
ภูเก็ตท่ีมีจำนวนปีการศึกษาของประชากรเท่ากับ 10.3 ปี  

(4) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของจังหวัดสงขลา สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ แต่แตกต่างและมีคุณภาพไม่เท่าเทียมระหว่างสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงกับสถานศึกษา
ทั่วไป โดยในปี 2563 (1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.63 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.05 วิชาที่มี
คะแนนสูงสุด คือ วิชาภาษาไทยเท่ากับ 57.47 และวิชาที่มีคะแนนต่ำสุดและคะแนนลดลงต่อเนื่องคือ
วิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 31.38 (2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.63 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
37.60 วิชาที่มีคะแนนสูงสุดคือวิชาภาษาไทยเท่ากับ 57.25 และวิชาที่มีคะแนนต่ำสุดคือวิชา
คณิตศาสตร์เท่ากับ 28.59 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนลดลง
ต่อเนื่องและมีคะแนนลดลงต่อเนื่อง (3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.91 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
34.48 วิชาที่มีคะแนนสูงสุดคือวิชาภาษาไทยเท่ากับ 47.56 และวิชาที่มีคะแนนต่ำสุดคือวิชา
คณิตศาสตร์เท่ากับ 28.56 

(5) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ประชากรวัย
เรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
การจัดการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำ
หับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็นการพัฒนาทักษะความรู้การประกอบอาชีพให้เป็นกำลัง
แรงงานที่มีฝีมือหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในปี 2563 อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและอาชีวศึกษาเท่ากับร้อยละ 92.09 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเท่ากับ 86.55 
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(6) จังหวัดสงขลามีประชากรวัยเรียนอายุ 6 – 11 ปี ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาเท่ากับร้อยละ 
102.64 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาเท่ากับ 87.93 

(7) อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  
โดยในปีการศึกษา 2562 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาเท่ากับ 19.7 ลดลง
จากปี 2558 ที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 22.0 ระดับประถมศึกษาเท่ากับ 23.1 ลดลงจาก
ปีการศึกษา 2558 ที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 23.7 และระดับมัธยมศึกษาเท่ากับ 30.1 
ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนเท่ากับ 32.3 

ตารางท่ี 27 แสดงสถิติสำคัญด้านการศึกษา จังหวัดสงขลา 2558 - 2562 
คุณภาพการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

• จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร (ปี) 
- อายุ 15 ปีขึ้นไป  
- อายุ 15 – 59 ปี  
- อายุ 15 – 39 ปี  
- อายุ 40 – 59 ปี  
- อายุ 60 ปี ขึ้นไป  

 
9.05 
9.83 

10.62 
8.71 
5.39 

 
9.37 

10.24 
10.82 
9.45 
5.44 

 
9.07 

10.01 
10.86 
8.86 
4.99 

 
9.11 

10.05 
10.99 
8.81 
5.13 

 
9.43 

10.44 
11.30 
9.29 
5.33 

• คะแนนเฉลี่ยรวม O-net ป.6 (ประเทศ) 42.67 39.79 43.14 37.99 42.13 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-net ป.6 (ภาคใต้) 42.40 38.52 41.44 36.41 40.78 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-Net ป.6 

- ภาษาไทย  
- ภาษาอังกฤษ  
- คณิตศาสตร ์ 
- วิทยาศาสตร ์

44.65 
53.60 
42.49 
49.09 
35.62 

40.84 
47.67 
37.35 
38.40 
39.95 

44.56 
57.20 
40.84 
38.87 
41.32 

39.05 
50.05 
35.58 
34.10 
36.47 

43.63 
57.47 
45.37 
31.38 
40.30 

• คะแนนเฉลี่ยรวม O-net ม.3 (ประเทศ) 37.72 34.33 37.50 36.30 36.01 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-net ม.3 (ภาคใต้) 37.20 33.42 36.63 35.30 35.30 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-Net ม.3 (สงขลา) 

- ภาษาไทย   
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร ์
- สังคมศึกษา 

39.80 
48.03 
32.74 
31.18 
36.27 
36.27 

35.86 
50.20 
31.13 
28.57 
33.55 

- 

39.18 
56.70 
30.08 
32.02 
37.92 

- 

37.60 
56.77 
34.25 
28.69 
30.67 

- 

38.63 
57.25 
37.24 
28.59 
31.43 

- 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-net ม.6 (ประเทศ)  33.76 33.23 35.02 32.34 33.79 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-net ม.6 (ภาคใต้)  33.31 31.89 33.26 30.69 32.23 
• คะแนนเฉลี่ยรวม O-Net ม.6 (สงขลา) 

- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร ์
- วิทยาศาสตร ์
- สังคมศึกษา  

 
 

36.79 
56.10 
29.51 
27.73 
32.80 
37.79 

35.79 
52.41 
30.39 
28.05 
31.30 
36.79 

37.25 
50.01 
33.51 
36.51 
31.72 
34.50 

34.48 
44.66 
30.78 
28.66 
30.80 
37.50 

35.91 
47.56 
31.68 
28.56 
34.54 
37.23 
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คุณภาพการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
• อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลาย 

และอาชีวศึกษา (ร้อยละ)  
74.45 84.61 83.55 86.55 92.09 

• อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา (%) 87.93 103.56 102.94 104.70 102.64 
• อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 

- ก่อนประถมศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา 

 
22.1 
23.5 
32.0 

 
15.6 
19.4 
19.7 

 
20.0 
22.7 
29.2 

 
19.7 
23.1 
30.1 

 
- 
- 
- 

• ผู้เรียน กศน. 
- ประถมศึกษา (คน) 
- มัธยมศึกษาตอนต้น (คน) 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 

 
1,601 

18,251 
22,329 

 
2,785 

18,067 
21,958 

 
2,148 

15,334 
18,807 

 
1,941 

14,063 
16,318 

 
1,308 
7,674 
9,656 

     ท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา/สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา/กศน.สงขลา 

 
2.4) สาธารณสุข 

(1) ทรัพยากรสาธารณสุข 
• สถานบริการสาธารณสุข จังหวัดสงขลามีสถานบริการทางสาธารณสุขครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่อำเภอทั้งสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ที่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์  (รพศ.) 
โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) รวมทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care 
Unit: PCU) ในระดับตำบลกระจายทุกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนในลักษณะผสมผสานทั้งการ
เสริมสร้างสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  
ในระดับบุคคลและครอบครัว โดยมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนที่สำคัญ ประกอบด้วย  
โรงพยาบาลที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  โรงพยาบาลหาดใหญ่  (รพศ.) 
โรงพยาบาลสงขลา (รพท.) โรงพยาบาลในระดับอำเภอ 15 แห่ง (รพช.) โรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลธัญญรักษ์สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
โรงพยาบาลทันตกรรม มอ. สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาล
ค่ายเสนาณรงค์ โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา โรงพยาบาลกองบิน 56 สังกัดกระทรวงกลาโหม และ
โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลศิครินทร์ 
และโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี รวมทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) รวมจำนวน 175 แห่ง 

• การกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 
มีสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้   
โดยในปี 2562 สัดส่วนประชากรต่อแพทย์เท่ากับ 1,190 คน ดีกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนประชากร
ต่อแพทย์เท่ากับ 1,674 คน ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์เท่ากับ 1,503 คน อย่างไร
ก็ตาม จำนวนแพทย์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่ของจังหวัด อาทิ หาดใหญ่และเมืองสงขลา 
สำหรับสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรเท่ากับ 297 คน ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนพยาบาล
วิชาชีพเท่ากับ 312 คน สูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้ที่มีสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพเท่ากับ 379 และ 
383 คน ตามลำดับ 
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(2) สถานะสุขภาพประชากร 
• ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน ประชากรจังหวัดสงขลาเจ็บป่วยและเข้ารับ

การรักษาเป็นผู้ป่ วยในในสถานพยาบาลมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี  2562 จังหวัดสงขลา 
มีประชากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่ากับร้อยละ 12.11 เป็นลำดับที่ 7 
ของภาคใต้ เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 11.38 สูงกว่า
ระดับประเทศที่มีประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 11.25 แต่ต่ำกว่าระดับภาคใต้ 
ที่มีประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 12.49 

• ป ระช ากรจั งห วัด ส งขล า เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยกลุ่ ม โรค ที่ ไ ม่ ติ ด ต่ อ  (Non-
communicable diseases: NCDs) เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 อัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs  
5 โรค ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
และโรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกลั้นเรื้อรัง เท่ากับ 5,402 คน/ประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2559 ที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs เท่ากับ 4,283 คน/ประชากรแสนคน และสูงกว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรค NCDs 5 โรคเท่ากับ 5,382 คน/ประชากรแสนคน ในขณะที่อัตรา
ตายจากกลุ่มโรค NCDs 5 โรค ของจังหวัดสงขลามีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจาก 133 คน/ประชากร
แสนคน ในปี 2559 เป็น 125 คน/ประชากรแสนคนในปี 2562 ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศที่มีอัตราตาย
จากกลุ่มโรค NCDs เท่ากับ 134 คน/ประชากรแสนคน 

• ประชากรที่พิการในจังหวัดสงขลามีจำนวนเพิ่มขึ้น มีประชากรที่พิการรวมทุก
ประเภท ประกอบด้วย พิการทางการมองเห็น ได้ยินหรือสื่อความหมาย การเคลื่อนไหวหรือ 
ทางร่างกาย ทางจิตใจและพฤติกรรม พิการซ้ำซ้อน ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และทางออทิสติก 
เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 มีประชากรที่พิการเท่ากับร้อย 2.32 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีประชากรพิการ
เท่ากับร้อยละ 1.85 สูงเป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ 

• ประชากรจังหวัดสงขลามีแนวโน้มการฆ่าตัวตายมากขึ้น ในปี 2563 อัตราการ
ฆ่าตัวตายของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 6.40 ต่อแสนประชากร เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย
เท่ากับ 5.19 อัตราการฆ่าตัวตายลดต่ำลงช่วงปี 2560 เท่ากับ 3.97 และเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2563 
และประชากรชายมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงกว่าประชากรเพศหญิง  

(3) อนามัยแม่และเด็ก  
• ประชากรอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มีอัตราประชากรอายุ 0 – 5 ปี   

ที่มีพัฒนาสมวัยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ประชากรอายุ 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยเท่ากับ
ร้อยละ 98.35 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ทีมีอัตราประชากรอายุ 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัยเท่ากับร้อยละ 90.49 
เป็นลำดับที่ 5 ของภาคใต้ และลำดับที่ 24 ของประเทศ 

• อั ต ราท ารกตาย  ( Infant Mortality Rate) ของจั งห วั ดสงขลาเพิ่ มขึ้ น  
โดยในปี 2562 อัตราทารกตายอายุน้อยกว่า 1 ปี เท่ากับ 9.14 ต่อการเกิดมีชีพพันคน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2558 ที่มีอัตราทารกตายเท่ากับ 8.17 ต่อการเกิดมีชีพพันคน เป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ สูงกว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราทารกตาย 5.69 ต่อการเกิดมีชีพพันคน สำหรับอัตราตายมารดาของจังหวัด  
ก็ลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

• ทารกแรกเกิดที่ มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี  2563  
มีอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 2 ,500 กรัม เท่ากับร้อยละ 6.51 ลดลงจากปี 2559  
ที่มีอัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 8.02 คิดเป็นลำดับที่ 42 ของประเทศ  
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และลำดับที่ 8 ของภาคใต้ พ้ืนที่อำเภอที่มีอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มากที่สุด คือ  
อำเภอระโนด ร้อยละ 10.36 อำเภอนาทวีร้อยละ 8.76 และอำเภอคลองหอยโข่งร้อยละ 7.89 

• สถานการณ์คุณแม่วัยใสมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ  โดยในปี 2562 มีอัตรา 
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับร้อยละ 26.34 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับร้อยละ 48.58 เป็นลำดับที่ 9 ของภาคใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอ 
สิงหนครร้อยละ 46.15 อำเภอคลองหอยโข่งร้อยละ 33.33 และอำเภอรัตภูมิร้อยละ 23.81 

 
ตารางท่ี 28 สถิติด้านสาธารณสุข จังหวัดสงขลา พ.ศ.2558 - 2562 
สาธารณสุข 2558 2559 2560 2561 2562 

• บุคลลากรด้านสาธารณสุข (คน) 
- สัดส่วนประชากรต่อแพทย์  
- สัดส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ 
- สัดส่วนประชากรต่อเภสัชกร 
- สัดส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ 
- สัดส่วนประชากรต่อพยาบาลเทคนิค 

 
1,503 
6,123 
5,080 

312 
17,099 

 
1,292 
6,035 
4,783 

293 
20,986 

 
1,229 
6,991 
4,955 

296 
26,644 

 
1,206 
5,815 
4,909 

294 
29,558 

 
1,190 
5,674 
4,779 

297 
36,516 

• สถานะสุขภาพประชากร 
- ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%) 
- อัตราผู้ป่วยในดว้ยโรค NCDs 5 โรค 
- อัตราผู้ป่วยในโรคความดันโลหติสูง  
- อัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวาน 
- อัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดหัวใจ 
- อัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 
- อัตราผู้ป่วยในโรคหลอดลมอักเสบ  

ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกลั้นเร้ือรัง 
- อัตราตายด้วย 5 โรค NCDs 
- อัตราการตาย (ต่อพันประชากร) 

 
11.38 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

6.51 

 
11.94 
4,283 
1,773 
1,042 

607 
460 
400 

 
133 
6.79 

 
11.44 
4,494 
1,826 
1,078 

688 
470 
432 

 
131 
6.68 

 
12.02 
5,252 
2,173 
1,258 

820 
543 
459 

 
113 
6.59 

 
12.11 
5,402 
2,284 
1,307 

809 
543 
460 

 
125 
6.63 

• อนามัยแม่และเด็ก 
- ประชากรอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย17 
- ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18 
- อัตราทารกตายอายนุ้อยกว่า 1 ปี (พันคน) 
- อัตรามารดาตาย (เกิดมีชีพแสนคน) 
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (%) 

 
90.49 
8.02 
8.17 

40.60 
48.58 

 
97.53 
7.38 
7.13 

59.04 
39.83 

 
97.91 
7.59 
7.19 

48.30 
34.12 

 
98.53 
6.69 
8.93 
5.55 

33.01 

 
98.35 
6.51 
9.14 

0 
26.34 

• ประชากรที่พิการ (ร้อยละ) 1.85 1.85 2.05 2.18 2.32 
• อัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร)19 
• อัตราการฆ่าตัวตาย (ประเทศ) 

5.19 
6.35 

3.97 
6.03 

5.85 
6.32 

5.91 
6.64 

6.40 
7.37 

   ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. /สาธารณสุขจังหวัดสงขลา/กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ//กรมควบคุมโรค 
 
 
 

 
17 ปีงบประมาณ 2559 - 2563 
18 ปีงบประมาณ 2559 - 2563 
19 ปี 2559 - 2563 
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2.5) ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  
(1) สัดส่วนประชากรยากจนเพิ่มขึ้นสองครั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี  2562  

มีสัดส่วนประชากรยากจนร้อยละ 6.01 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนประชากรยากจนร้อยละ 2.11 
ต่ำกว่าระดับภาคใต้ที่มีสัดส่วนประชากรยากจนร้อยละ 11.27 สูงเป็นลำดับที่ 9 ของภาคใต้  และเป็น
ลำดับที่ 41 ของประเทศ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) สัดส่วนประชากรยากจนของ 
จังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้นสองครั้ง คือ ในปี 2559 สัดส่วนประชากรยากจนเท่ากับร้อยละ 8.22 เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2558 ที่มีสัดส่วนประชากรยากจนเท่ากับร้อยละ 2.11 และเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปี 2561 สัดส่วน
ประชากรยากจนเท่ากับร้อยละ 8.29 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนประชากรยากจนเท่ากับร้อยละ 
3.10 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thailand Poverty map Analytic 
Platform: TPMAP) ในปี 25562 มีสัดส่วนคนจนเป้าหมาย20 จำนวน 17,477 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.27 
ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนคนจนเป้าหมายร้อยละ 2.47 พ้ืนที่ที่มีสัดส่วนคนจนเป้าหมายมากที่สุด คือ 
กระแสสินธุ์ (8.77%) สิงหนคร (6.25 %) สทิงพระ (4.11 %) ระโนด (3.94 %) บางกล่ำ (3.54 %) และ
จะนะ (3.50 %) ส่วนใหญ่เป็นคนจนเป้าหมายที่มีปัญหาด้านรายได้ ด้านสุขภาพ และด้านความเป็นอยู่ 

(2) ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาลดลง โดยในปี 2562 จังหวัด
สงขลามีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 0.363 ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.410 และต่ำกว่ากว่าระดับภาคใต้และระดับประเทศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.423 และ 0.429 ตามลำดับ 

(3) ครัวเรือนยากจน จปฐ. รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลา 
ประจำปี 2562 รายงานว่าจังหวัดสงขลามีครัวเรือนทั้งหมด 276 ,499 ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู่
จริงทั้งหมด 768,422 คน มีครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 38,000 บาท จำนวน 214 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 0.08 

ตารางท่ี 29 ประชากรยากจน จังหวัดสงขลา 2558 - 2562 
ประชากรยากจน 2558 2559 2560 2561 2562 ลำดับท่ี 62/ภาค 

สัดส่วนประชากรยากจน (%) 2.11 8.22 3.10 8.29 6.01 9 
จำนวนคนจน (พันคน) 32.3 126.6 48.0 128.9 99.1 12 
คนจนเป้าหมาย (%) - - - 2.47 2.27 - 
ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.  29 2,431 604 214 - 

ที่มา : สำนกังานสถิติแห่งชาติ/สำนกังานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/www.tpmap.in.th 

 
ตารางท่ี 30 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ จังหวัดสงขลา 2554 - 2562 
จังหวัด 2554 2556 2558 2560 2562 

สงขลา 0.393 0.357 0.410 0.363 0.363 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 0.451 0.401 0.438 0.426 0.423 
ภาคใต้ (11 จังหวัด) 0.447 0.424 0.430 0.428 0.429 
ประเทศ 0.484 0.465 0.445 0.453 0.430 
       ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
20 คนจนเป้าหมาย หมายถึง คนจนที่ต้องการความชว่ยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเปน็คนที่ได้รับการสำรวจวา่จน (survey-based) จากข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และยังมาลงทะเบียนว่าจน (register-based) จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
https://www.tpmap.in.th/2562/90  

https://www.tpmap.in.th/2562/90
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(4) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 
211,900 ราย โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จำนวน 142,596 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างอิสระ/รับจ้าง เป็นลูกจ้างภาคเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน กรีดยาง) และเป็นเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 13.26 และ 11.45 ตามลำดับ และไม่ระบุอาชีพที่ชัดเจนคิดเป็นร้อยละ 44.89 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 46 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.40 อายุระหว่าง 60- 69 ปี ร้อยละ 17.74 และอายุ
ระหว่าง 36 – 35 ปี ร้อยละ 15.86 

ตารางท่ี 31 ลักษณะอาชีพของประชากรสงขลาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ลักษณะอาชีพ 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46-59 60 - 69 70- 7 9 80- 89 90 ปขีึ้นไป รวม 

พนักงานของรัฐ - 15 17 13 6 1 1 - 53 
ข้าราชการบำนาญ - - 1 4 3 3 1 - 12 
เกษตรกร/ปลูกพืช 74 630 2,460 8,371 6,891 4,457 1,308 81 24,272 
รับจ้างอิสระ/คา้ขาย 1,240 6,238 9,243 16,374 8,130 2,573 322 12 44,132 
ลูกจ้างภาคการก่อสร้าง 146 559 825 1,311 443 96 9 - 3,389 
ลูกจ้างภาคบริการ 216 1,050 1,663 2,721 1,036 202 21 1 6,910 
ลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม  346 1,854 1,558 1,278 273 47 5 - 5,391 
ลูกจ้างภาคเกษตรกรรม 704 4,590 7,010 10,062 4,307 1,268 148 8 28,097 
ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวสิาหกิจ 27 471 411 353 120 24 1 - 1,407 
เพาะเลียงสัตว์นำ้ 3 6 34 77 43 21 5 - 189 
เลี้ยงสัตว ์ 2 31 95 245 264 197 59 2 895 
ไม่ระบ ุ 12,963 16,318 9,879 14,462 15,728 15,187 9,059 1,527 95,123 
อ่ืนๆ 64 352 402 663 357 148 40 4 2,030 

รวม 15,785 32,114 33,598 55,934 37,601 24,224 10,979 1,635 211,900 
ร้อยละ 7.45 15.16 15.86 26.40 17.74 11.43 5.18 0.77  

ที่มา : กระทรวงการคลัง/ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ/ข้อมูลปี 2560 
 

2.6) อาชญากรรมและยาเสพติด 

(1) ปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2562 จังหวัดสงขลามีจำนวนคดี
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศเท่ากับ 33.01 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวนคดี
เท่ากับ 41.61 ต่อประชากรแสนคน เป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคและประเทศ  
ที่มีจำนวนคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เท่ากับ 28.75 และ  24.90 ต่อประชากรแสนคน 
ตามลำดับ 

(2) ความปลอดภั ย ในชี วิ ตและท รัพ ย์ สิ น มี แนวโน้ มดี ขึ้ น  โดย ในปี  2562  
จังหวัดสงขลามีจำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เท่ากับ 100.00 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2558 
ที่มีจำนวนคดีเท่ากับ 102.87 ต่อประชากรแสนคน เป็นลำดับที่ 3 ของภาคใต้รองจากภูเก็ตและกระบี่ 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับภาคและประเทศที่มีจำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เท่ากับ 81.34 และ 71.63  
ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
3.97 ต่อประชากรแสนคนในปี 2558 เป็น 11.63 ในปี 2562 

(3) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 จังหวัด
สงขลามีการจับกุมคดียาเสพติดเท่ ากับ 796.95 ต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจากปี  2558  
ที่มีจำนวนคดีเท่ากับ 393.24 ต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.54  
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เป็นลำดับที่สองของภาคใต้รองจากจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนร้อยละ 
63.04 พืชกระท่อมร้อยละ 20.88 และยาไอซ์ร้อยละ 12.07 

ตารางท่ี 32 อาชญากรรมและยาเสพติด สงขลา พ.ศ.2558 - 2562 

อาชญากรรมและยาเสพติด 2558 2559 2560 2561 2562 
• อาชญากรรมและยาเสพติด (ต่อ ปชก.แสน) 

- การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

- คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 
- คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
- คดียาเสพติด 
- คดีอุบัติเหตุจราจร 
- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

 
144.48 

 
41.61 

102.87 
393.24 
21.91 
3.97 

 
132.56 

 
42.68 
89.88 

436.42 
23.49 
7.27 

 
173.85 

 
40.58 

133.26 
569.92 
19.17 
8.36 

 
149.79 

 
36.99 

112.80 
651.88 
78.88 
11.24 

 
133.01 

 
33.01 

100.00 
796.95 
68.39 
11.63 

   ท่ีมา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/สำนักงาน ป.ป.ส./http://trso.thairoads.org 
 

2.7) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 

(1) เป็นพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือเรียกว่าพ้ืนที่
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ที่
เป็ น พ้ืนที่ น ำร่องในการเปลี่ ยนแปลงนโยบายในส่ วนนิ ติน โยบายในกระบวนการยุติ ธรรม  
โดยเปิดโอกาสให้อภัยต่อผู้ต้องหาที่กระทำไปด้วยความหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้กลับตัวหันมา 
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยไม่ถูกดำเนินคดีตามแนวทางมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ  
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

(2) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 4 อำเภอในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีจำนวน
เหตุการณ์ความรุนแรงผันผวนขึ้นลดลงตามสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและมาตรการ/
ยุทธวิธีที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงและรัฐบาลนำมาใช้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาครัฐที่ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้เด็ดขาด และผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังมีความสามารถก่อเหตุรุนแรงได้ เสมอ โดยในปี 2556  
ปี 2561 และปี 2562 มีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่สูงสุดจำนวน 20 22 และ 19 ครั้ง 
ตามลำดับ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและชีวิต
เหตุการณ์ความรุนแรงได้เสมอ 

ตารางท่ี 33 สถิติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอ สงขลา พ.ศ.2554 - 2563 
สถานการณ์ความไม่สงบ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- เหตุการณ์รุนแรง 
- จำนวนผูไ้ด้รับบาดเจ็บ 
- จำนวนผู้เสียชีวิต 

11 
6 
5 

7 
2 
8 

20 
23 
14 

11 
38 
21 

1 
4 
2 

14 
44 
14 

9 
3 
5 

22 
1 

11 

19 
30 
6 

7 
11 
4 

ท่ีมา : กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
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ที่มา : กอ.รมน.ภาค 4 สว่นหน้า 
 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

3.1) สภาพป่าไม้ 
(1) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 541,026.00 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

2.37 จากปี 2559 ที่มีพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 528,477.28 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.82 ของพ้ืนที่ป่าไม้
ภาคใต้ และร้อยละ 0.53 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดสงขลามีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2559 – 2563 มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.24 และสัดส่วนพ้ืนที่
ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดเท่ากับร้อยละ 11.18 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นลำดับที่ 13 ของภาคใต้ ซึ่งเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดเท่ากับร้อยละ 10.92 

(2) พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพของจังหวัดสงขลาลดลง จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เท่ากับ 50,793 ไร่ โดยในปี 2562 มีพ้ืนที่ป่าชายเลน
คงสภาพประมาณ 14,624.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 1.02 ของพ้ืนที่  
ป่าชายเลนคงสภาพภาคใต้ ลดลงจากปี 2557 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนคงสภาพเท่ากับ 17,178.75 ไร่ ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 14.87 พื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ได้แก่ กระแสสินธุ์ 
ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่ำ เมืองสงขลา สทิงพระ สิงหนคร และหาดใหญ่ 

(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลามีการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนมาเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่ากับ 5,625 ไร่ ลดลงร้อยละ 13.66 จากปี 2557 ที่มีการใช้
ประโยชน์เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่ากับ 6,515 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรมเท่ากับ 6,814 ไร่ ลดลงร้อยละ 
48 จากปี 2558 ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 13,105 ไร่ และพ้ืนที่เมือง/สิ่งก่อสร้าง
เท่ากับ 6,306 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.02 จากปี 2557 ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่เมืองและสิ่ งก่อสร้าง
เท่ากับ 6,305 ไร ่
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สถานการณ์ความรนุแรงในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา 2554 - 2563

บาดเจบ็ เสียชีวิต จ านวนเหตุการณ์
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ตารางท่ี 34 แสดงสถิติด้านสภาพป่าไม้ จังหวัดสงขลา 2558 - 2562 
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 

• พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่)  528,477.28 529,094.48 533,335.76 541,416.14 541,026.00 
• ป่าชายเลน 

- พ้ืนที่ป่าชายเลนคงสภาพ21(ไร่) 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน22 (ไร่) 
o พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
o พ้ืนที่เกษตรกรรม 
o เมืองและสิ่งก่อสร้าง 

 
21,805.11 

 
6,395.08 

 
7,991.95 

 
17,178.75 

 
6,516 

13,105 
6,306 

 
14,624.71 

 
5,625 
6,814 
6,305 

ท่ีมา : กรมป่าไม/้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

3.2) การใช้ที่ดิน 
(1) การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562  

มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2,268,348 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.03 จากปี 2558 ที่มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 2 ,269,010 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.09 ของพ้ืนที่จังหวัด ในช่วงที่ผ่านมา  
(พ.ศ.2558 - 2562) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของจังหวัดลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.17 สำหรับเนื้อที่
ใช้ประโยชน์นอกภาคเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.20 ของพ้ืนที่จังหวัด ลดลงร้อยละ 0.34 จากปี 2558 

(2) พื้นที่นาร้างมีแนวโน้มลดลง ปี 2563 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่นาร้างประมาณ 49,249 
ไร่ ลดลงร้อยละ 31.13 จากปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.07 ของเนื้อที่จังหวัด ลดลงร้อยละ 47.87 
จากปี 2559 ที่มีนาร้าง 94,471 ไร่ ในช่วงที่ผ่านมาพ้ืนที่นาร้างลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนใหญ่ 
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน สวนเกษตรผสมผสาน พ้ืนที่นาร้างบางส่วนไม่สามารถทำ
การเกษตรได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  
ในลุ่มในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และบางส่วนมีสภาพพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยวดินเค็มในพ้ืนที่อำเภอจะนะ
และเทพา 

ตารางท่ี 35 แสดงสถิติการใช้ท่ีดิน หวัดสงขลา 2558 - 2562 
การใช้ที่ดิน (ไร่) 2558 2559 2560 2561 2562 

- เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

o  นาข้าว 
o  สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 

o  สวนผักและไม้ดอก 

o  การเกษตรอ่ืนๆ 
- เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 

- นาร้าง (2555/2559/2561/2563) 

2,269,010 
220,513 

1,937,068 
15,111 

114,591 
1,817,605 

- 

2,269,282 
220,471 

1,918,837 
15,247 

114,722 
1,823,422 

111,417 

2,268,756 
220,486 

1,918,827 
15,123 

114,691 
1,823,331 

94,471 

2,268,056 
2,220,276 
1,918,020 

15,125 
114,635 

1,819,789 
48,601 

2,268,348 
220,717 

1,917,931 
15,120 

114,580 
1,811,417 

49,249 
ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 
21 2543,2547,2552, 2557,2562 
22 2557,2562 
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3.3) แหล่งน้ำ 
(1) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จังหวัดสงขลามีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ประกอบด้วย  

อ่างเก็บน้ำสะเดาในพ้ืนที่อำเภอสะเดา อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร อ่างเก็บน้ำคลองหลา ในพ้ืนที่อำเภอ
คลองหอยโข่ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมในปี 2563 (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) มีปริมาตรน้ำ  
50.19 ล้าน ลบ.ม. ลดลงร้อยละ 17.30 จากปี 2562 ที่มีปริมาตรน้ำ 60.68 ล้าน ลบ.ม. 

(2) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยกรมชลประทาน
ประเภทต่างๆ อาทิ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ แก้มลิง เป็นต้น  
โดยในปี 2562 มีพ้ืนที่ชลประทาน 675,072 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร มากที่สุดเป็นลำดับที่สามของภาคใต้รองจากจังหวัดพัทลุงและยะลา พ้ืนที่ชลประทาน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.06 จากปี 2558 ที่มีพ้ืนที่ชลประทาน 581,061 ไร่ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) 
มีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ชลประทานร้อยละ 3.19 พ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเป็น
พ้ืนที่ปลูกนาข้าว พ้ืนที่เกษตรผสมผสาน พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ (ระโนด  
กระแสสินธุ์ สทิงพระ) พ้ืนที่ลุ่มน้ำคลองรัตภูม ิ(รัตภูมิ ควนเนียง) 

ตารางท่ี 36 แสดงสถิติด้านแหล่งน้ำ จังหวัดสงขลา 2559 - 2563 
แหล่งน้ำ 2559 2560 2561 2562 2563 

-  ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ลา้น ลบ.ม.) 
o  อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา (ความจุ 56.74) 
o  อ่างเก็บน้ำคลองหลา (ความจุ 21.42) 
o  อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร (ความจุ 6.00) 

- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 2558 - 2562 

49.39 
39.85 
5.37 
4.17 

581,601 

44.81 
36.74 
4.95 
3.12 

631,661 

82.28 
58.80 
21.37 
2.11 

666,846 

60.68 
38.35 
17.77 
4.56 

666,276 

50.19 
36.62 
8.97 
4.60 

675,072 
  ที่มา : กรมชลประทาน 

3.4) คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย  
(1) คุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำสำคัญ แหล่งน้ำตามธรรมชาติในจังหวัดสงขลา

ประกอบด้วยแหล่งน้ำสำคัญคือ ทะเลสาบสงขลาและทะเลหลวง แหล่งกำเนิดน้ำเสียส่วนใหญ่มาจาก
ชุมชนขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือมีระบบบำบัด
นำเสียแต่ขาดประสิทธิภาพ ภาพรวมคุณภาพน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) ในปี 2563  
ของแหล่งน้ำสำคัญและคลองสายหลกั โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ คือ คลองเทพา ทะเลสาบสงขลา 
คลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสำโรง และคลองแห มีสถานการณ์
คุณภาพน้ำ ดังนี้ 

- ทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลาในปี 2563 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
คิ ด เป็ น ร้อยละ 56  และอยู่ ใน เกณ ฑ์ พอใช้ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 44 คุณ ภ าพน้ ำดี ขึ้ น เมื่ อ เที ยบ 
กับปี 2562 ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2563)  
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากจำนวนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 27  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 56 ในปี 2563 ผลการตรวจโลหะหนักจำนวน 3 จุด ได้แก่ ปากคลองอู่ตะเภา 
ปากคลองสำโรง และปากทะเลสาบสงขลา ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม แมงกานีส นิเกิล ตะกั่ ว สังกะสี 
ทองแดง ปรอท และสารหนู พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด และผลการตรวจสารเคมีที่ใช้ใน
การกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ชนิด คือ พาราควอท พบว่าไม่มีการตกค้างของสารเคมีดังกล่าว เนื่องจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้พาราควอต พาราควอตไรด์เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า 
และส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
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- คลองสาขาทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ำคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ในปี 2563 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 55 อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 27 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรม คิดเป็นร้อยละ 18 คุณภาพน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2563) มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาจากจำนวน
แหล่งน้ำที่อยู่เกณฑ์ดีมีจำนวนลดลงจากร้อยละ 40 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 27 ในปี 2563 สาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากนำเสียจากชุมชนและน้ำทิ้งจากการเกษตร ผลการตรวจโลหะหนัก 7 จุด ได้แก่ สะพานคลอง
ภูมี วัดห้วยหลาด สะพานวัดคูเต่า สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน คลองมหาการ 
และคลองระโนด ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม แมงกานีส นิเกิล ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และสารหนู พบมี
ค่าไม่เกินมาตรฐาน 

- คลองอู่ตะเภา คุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาในปี 2563 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมคิดเป็นร้อยละ 71 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 29 คุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 79 สาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม  
ส่วนใหญ่มาจากน้ำเสียจากชุมชนและนำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

- คลองพะวง คุณภาพน้ำคลองพะวงในปี 2563 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
คิดเป็นร้อยละ 80 และอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 20 คุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2562  
ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 60 สาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่วนใหญ่  
มาจากน้ำเสียจากชุมชนและนำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

- คลองสำโรง คุณภาพน้ำคลองสำโรงในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คิดเป็น
ร้อยละ 100 คุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็น
ร้อยละ 80 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากน้ำเสียจากชุมชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ชุมชนขนาดเล็ก  

- คลองแห คุณภาพน้ำคลองแหในปี 2563 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คิดเป็น
ร้อยละ 75 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 25 คุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ  
ปี 2562 ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 75 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากน้ำเสีย  
จากชุมชน 

- คลองเทพา คุณภาพน้ ำคลองเทพาในปี  2563 โดยรวมอยู่ ใน เกณ ฑ์ดี   
คิดเป็นร้อยละ 50 และอยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 50 คุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับปี 2562 ที่โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 50  

(2) คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ้ืนที่ทะเลชายฝั่งจังหวัดสงขลามีการใช้ประโยชน์เพ่ือการ
นันทนาการและเขตชุมชน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพ้ืนที่ 9 จุดของชายฝั่งจังหวัดสงขลา จำนวนความถี่ 2 ครั้งต่อปีในเดือน
มีนาคมและมิถุนายน เพ่ือประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล 
(Marine Water Quality Index: MWQI) พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 44.4 และ
เกณฑ์ดีมากร้อยละ 44.4 และเมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2563) พบว่าคุณภาพน้ำทะเล
ชายฝั่งจังหวัดสงขลามีแนวโน้มดีขึ้น 

(3) ระบบบำบัดนำเสีย จังหวัดสงขลามีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มีการเดินระบบใน
ปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสงขลา และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนคร
หาดใหญ่  
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- ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา มีเนื้ อที่ประมาณ 176 ไร่ มีระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นระบบท่อรวม (Combined 
System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบบ่อผึ่งผสมบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) สามารถรองรับ
น้ำเสียได้ 35,000 ลบ.ม./วัน ก่อนจะระบายลงสู่อ่าวไทย ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เทศบาลนคร
สงขลา บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ร้อยละ 42 และ
สามารถลด ความสกปรกในรูป BOD ได้ร้อยละ 48 คุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 

- ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 2,040 ไร่  มีระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นระบบท่อรวม (Combined 
System) เป็ นระบบบำบั ดน้ ำเสี ยรวมแบบบ่ อผึ่ ง (Stabilization Pond) ร่วมกับบึ งประดิษฐ์  
(Constructed Wetland) สามารถรองรับน้ำเสียได้ประมาณ 138,000 ลบ.ม./วัน ก่อนจะระบายลง
แหล่งรองรับน้ำ คือคลองขุดและไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ร้อยละ 47 และ
สามารถลดความสกปรกในรูป BOD ได้ร้อยละ 76 ทั้งนี้ คุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 

ตารางท่ี 37 แสดงสถิติด้านคุณภาพน้ำและการจัดการนำ้เสีย จังหวัดสงขลา 2559 - 2563 
คุณภาพน้ำ 2559 2560 2561 2562 2563 

- ทะเลสาบสงขลา 
- ดี (ร้อยละ) 
- พอใช้ (ร้อยละ) 
- เสื่อมโทรม (ร้อยละ) 

- คลองสาขาทะเลสาบสงขลา 
- ดี (ร้อยละ) 
- พอใช้ (ร้อยละ)  
- เสื่อมโทรม (ร้อยละ) 

- คลองอู่ตะเภา 
- คุณภาพน้ำคลองพะวง 
- คุณภาพน้ำคลองสำโรง 
- คุณภาพน้ำคลองแห 
- คุณภาพน้ำคลองเทพา 

- คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง 
- ดีมาก (ร้อยละ) 
- ดี (ร้อยละ) 
- พอใช้ (ร้อยละ) 

เสื่อมโทรม 
27 
33 
40 
ดี 

40 
23 
37 

เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรม 

เสื่อมโทรมมาก 
เสื่อมโทรมมาก 

ดี 
ดี 
- 

80 
20 

ดี 
47 
27 
16 

พอใช้ 
20 
50 
30 

เสื่อมโทรม 
พอใช้ 

เสื่อมโทรมมาก 
เสื่อมโทรมมาก 

ดี 
ดี 
- 

60 
40 

ดี/พอใช ้
44.5 
44.5 

11 
เสื่อมโทรม 

27 
27 
46 

เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรม 

เสื่อมโทรมาก 
เสื่อมโทรมาก 

ดี 
พอใช้ 

- 
20 
80 

พอใช้ 
33 
56 
11 

เสื่อมโทรม 
18 
18 
64 

เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรม 

เสื่อมโทรมาก 
เสื่อมโทรมาก 

ดี/พอใช ้
ดี 
- 

89 
11 

ดี 
56 
44 

- 
พอใช้ 

27 
55 
18 

เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรม 

เสื่อมโทรมมาก 
เสื่อมโทรมมาก 

ดี/พอใช้ 
ดีมาก/ด ี

44.4 
44.4 
11.1 

 ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา 

(4) บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ จังหวัดสงขลามีปัญหาคุณภาพในพ้ืนที่เขตชุมชนเมือง
และเขตพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ คลองสาขาทะเลสาบสงขลาคลองอู่ตะเภา คลอง
พะวง คลองสำโรง คลองแห เป็นนำเสียจากชุมชนและนำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด
สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
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บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
คลองสาขาทะเลสาบสงขลา 
ท่าน้ำวัดหาดใหญ่ UTC2 
สะพานคลองมหาการ MKC 

 
น้ำเสียชุมชน 
น้ำทิ้งจากการเกษตร 

 
- รวบรวมและบำบัดนำเสียแบบกลุ่ม
อาคาร บริเวณท่อระบายน้ำและลำราง
ที่มีความสกปรกสูง 
- รณรงค์และส่งเสริมให้ครัวเรือนริม
คลองติดตั้งตะแกรงดักขยะ และถังดัก
ไขมันก่อนระบายลงคลอง 
- เก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชในลำน้ำ
เพื่ อลดการสะสมของเสี ยและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการไหลของน้ำ 

คลองอู่ตะเภา 
หลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ UT03 
สะพานบ้านหัวถนน UT05 
สะพานบ้านตะเคียนเภา UT06 
สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก UT07 
สะพานวัดม่วงก็อง UT08 
สะพานบ้านพร้าว UT09 
สะพานวัดบางศาลา UT10 
สะพานทางเข้าวัดท่าแซ UT12 
สะพานวัดนารังนก UT13 
สะพานสงขลาลากูน่า UT14 

 
น้ำเสียจากชุมชน 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
- ให้ อปท. ริมคลองมีการบำบัดน้ำเสียที่
เหมาะสม 
- รณรงค์และส่งเสริมให้ครัวเรือนริม
คลองติดตั้งตะแกรงดักขยะ และถังดัก
ไขมันก่อนระบายลงคลอง 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดแก่
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดของเสียและ
ปริมารน้ำเสีย 
- ขุดลอกคลองอู่ตะเภาและคลองสาขา 
ที่ตื้นเขิน 

คลองพะวง 
หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด 
หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนนิ่ง จก. 
หลังรวมกับคลองโคกหาร 
สะพานข้ามคลองพะวง ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 

 
น้ำเสียจากชุมชน 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
- บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนที่ระบายลง
สู่คลองพะวงโดยตรงโดยการติดตั้งถัง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดแก่
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดลงเสียและ
ปริมาณน้ำเสีย 
- จัดตั้งเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝา้
ระวังคุณภาพน้ำ 
- กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองพะวง
บริเวณที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การไหลของน้ำ 

คลองสำโรง 
สะพานบ้านเก้าเส้ง SL01 
หลัง รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ SL02 
ท่อลอดสามแยกสำโรง SL03 
สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน SL04 
สวน 72 พรรษา SL05 

 
น้ำเสียจากชุมชน 
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ชุ ม ช น 
ขนาดเล็ก 

 
- รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่ม
อาคาร บริเวณท่อระบายน้ำและลำราง
ที่มีความสกปรกสูง 
- บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนที่ระบายลง
สู่คลองสำโรงโดยตรงโดยการติดตั้งถัง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
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บริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
- เก็บกวดขยะและกำจัดวัชพืชในลำน้ำ
เพื่อลดการสะสมของเสียในแหล่งน้ำ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดแก่
โรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ริมคลองสำโรง
เพื่อลดปริมารน้ำเสีย 

คลองแห 
สะพานประชาอุทิศ WAC1 
ปลายคลองเรียน RIC1 
สะพานสามชัย TYC1 
จุดรวมน้ำคลองเตย TYC2 
ปตร.ปลายคลองเตย TYC2 
สะพานวัดคลองแห TYC3 
สะพานตลาดน้ำคลองแห HAC1 
สะพานหนองนายขุ้ย HAC2 

 
น้ำเสียจากชุมชน 

 
- ลดความสกปรกของน้ำเสียชุมชนที่
ไหลลงสู่คลองแหโดยการรวบรวมน้ำเสีย
เข้าระบบบำบัดแบบกลุ่มอาคารบริเวณ
ปลายท่อระบายน้ำที่มีปริมารความ
สกปรกสูง 
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละ
ครัวเรือนที่อยู่ริมน้ำ 
- เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช และขุด
ลอกคลองเพื่อลดการสะสมของเสียใน
แหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการไหล
ของน้ำ 

3.5) การจัดการขยะ 
(1) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยในปี 2563 จังหวัดสงขลามีปริมาณขยะ

มูลฝอยเท่ากับ 1,666 ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 1,139 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาล 
527 ตัน/วัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการคิดเป็นร้อยละ 40.10 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น อัตราเพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2563) มีอัตราเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.64 แบ่งเป็นขยะในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.26 และปริมาณขยะ
นอกเขตเทศบาลลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.55 และประสิทธิภาพในการกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ  
มีแนวโน้มประสิทธิภาพลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 41.19 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 40.10 ในปี 2562 

(2) สถานที่การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พ้ืนที่จังหวัดสงขลามีสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จำนวน  
4 แห่ง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมืองสะเดา 
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าจำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา (บริษัท จีเดค จำกัด)  และโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือทำ RDF (Refuse-Derived 
Fuel) จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

(3) ของเสียอันตรายชุมชน จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563 ของ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 รายงานว่าอัตราการผลิตของเสียอันตรายชุมชนและอัตราการผลิตซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: 
WEEE) ต่อจำนวนประชากรในปี 2563 พ้ืนที่จังหวัดสงขลามีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประมาณ  
4,289 ตันต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.59 และของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9,857 ตันต่อไป เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.66  
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(4) ขยะทะเลตกค้างในจังหวัดสงขลา จากรายงานสถานการณ์สิ่ งแวดล้อม  
ปี 2563 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลาพบว่าในปี 2563 มีการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ จำนวน 
14,001 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว เศษเครื่องมือประมง เศษรองเท้า โฟม พลาสติก เศษต้นไม้  
กิ่งไม้ โดยมีการจัดเก็บจากบริเวณชายหาดในพ้ืนที่อำเภอระโนด จะนะ สิงหนคร ปากน้ำคลองเทพา 
และปากทะเลสาบสงขลา 

ตารางท่ี 38 แสดงสถิติด้านการจัดการขยะ จังหวัดสงขลา 2559 - 2563 
ขยะมูลฝอย 2559 2560 2561 2562 2563 

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตนั/ปี) 
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตนั/วนั) 
- ปริมาณขยะเขตเทศบาล (ตนั/วนั) 
- ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล (ตัน/วัน) 
- ปริมาณขยะกำจัดถูกหลักวิชาการ (%) 

592,976 
1,625 
1,103 

522 
41.49 

594,231 
1,628 
1,107 

521 
42.26 

592,689 
1,656 
1,133 

523 
40.34 

595,939 
1,633 
1,107 

525 
40.93 

607,962 
1,666 
1,139 

527 
40.10 

   ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 – 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) สป.ทส. 

ตารางท่ี 39 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดสงขลา 2559 – 2563 
ของเสียอันตรายชุมชน 2559 2560 2561 2562 2563 

- ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (ตัน/ปี) 
- ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
  และ อิเล็กทรอนิกส์ (ตัน/ปี) 

4,222 
9,696 

4,237 
9,730 

4,254 
9,771 

4,281 
9,836 

4,289 
9,857 

ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 – 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา  

ตารางท่ี 40 ระบบกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ จังหวัดสงขลา ปี 2563 
กลุ่มพื้นที่/อปท.เจ้าภาพหลัก ระบบการจดัการขยะมูลฝอย สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตาเผา (ดำเนินการโดย บริษทั จีเดค จำกัด) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
เทศบาลนครสงขลา ฝังกลบแบบถูกสุขาภบิาล - 
เทศบาลเมืองบา้นพร ุ ฝังกลบแบบถูกสุขาภบิาล - 
เทศบาลเมืองสะเดา ฝังกลบแบบถูกสุขาภบิาล - 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง โรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อทำ RDF - 

   ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2563, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่16 สงขลา 

ตางรางที่ 41 ปริมาณขยะทะเลตกค้างในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปี 2563 
สถานที่ จำนวน (กิโลกรัม) 

ชายหาดบ้านบ่อตรุ (สวนสน) ตำบลบ่อตรุ ระโนด 1,902 
ชายหาดบ้านสวนกง ตำบลนาทบั อำเภอจะนะ 2,050 
ชายหาดม่วงงาม ตำบลม่วง อำเภอสิงหนคร 315 
บริเวณลานต้นหูกวางใกล้ทา่เทยีบเรือน้ำลึกสงขลา อำเภอสิงหนคร 4,805 
การจัดการขยะที่ได้จากทุ่นดักขยะ คลองเทพา 1,558 
การจัดการขยะที่ได้จากทุ่นดักขยะ ปากทะเลสาบสงขลา 3,371 
ที่มา : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา 
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3.6) สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 
(1) การกัดเซาะชายฝั่ง มีชายฝั่งทะเลความยาวรวม 158.53 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

5.03 ของชายฝั่งทะเลไทย และร้อยละ 7.51 ของความยาวชายฝั่งทะเลภาคใต้ ในเขตพ้ืนที่ 6 อำเภอ
ชายฝั่ง ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และ
อำเภอเทพา รวม 28 ตำบลชายฝั่ง ในปี 2561 มีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรวม 59.57 กิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 37.57 ของชายฝั่งทะเลของจังหวัด มากเป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดนราธิวาส 
อำเภอชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรวม 4 อำเภอ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองแดน ตำบลท่าบอน ตำบลปากแตระ 
และตำบลระวะ อำเภอระโนด ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ตำบลเขารูปช้าง และตำบลเกาะแต้ว  
อำเภอเมืองสงขลา และตำบลสะกอมอำเภอจะนะ มีโครงสร้างการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว
ประมาณ 45.13 กิโลเมตร การกัดเซาะชายฝั่งที่อยู่ในระดับรุนแรงส่วนใหญ่ในพ้ืนที่อำเภอระโนด พ้ืนที่
กัดเซาะรุนแรงประมาณ 12.05 กิโลเมตร ระดับปานกลาง 0.75 กิโลเมตร และกัดเซาะน้อยประมาณ 
4.73 กิโลเมตร สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัวของชุมชนรุกล้ำชายฝั่ง การบุกรุก
ทำลายป่าชายเลน เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางของกระแสน้ำในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากข้ึน 

(2) สถานการณ์อุทกภัย ความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 
2560 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเท่ากับ 78 ,286 ครัวเรือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 110.81 
จากปี 2559 ที่มีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเท่ากับ 37 ,135 ครัวเรือน ในปี 2560  
มีจำนวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคิดเป็นร้อยละ 15.68 ของประชากร เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 
ที่มีจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบเท่ากับร้อยละ 8.18 นอกจากนี้ มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับความ
เสียหายประมาณ 129,413 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 71.63 จากปี 2559 ที่มีพ้ืนที่การเกษตรได้รับความ
เสียหายเท่ากับ 99,091 ไร่ 

 
ตารางท่ี 42 แสดงสถิติด้านสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา 2556 - 2560 

ความเสียหายจากอุทกภัย 2556 2557 2559 2560 
- ราษฎร (คน)  
- ราษฎร (ครัวเรือน) 
- พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 
- มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

94,155 
22,025 
75,040 

2,950,000 

152,080 
49,098 

449,197 
16,850,000 

115,938 
37,135 
99,091 

5,241,000 

223,388 
78,286 

129,413 
32,857,285 

      ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตารางท่ี 43 แสดงพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2554 - 2561 
จังหวัด ความยาวชายฝั่ง 2554  2557 2560 2561 เพิ่มขึ้น (%) 

ภาคใต้ 2,109.24 456.88 861.74 300.08 32525 8.39 
กลุ่มอ่าวไทย 800.84 350.95 415.37 139.24 161.79 16.20 
ชุมพร 248.33 250.91 54.37 13.57 14.63 7.81 
สุราษฎร์ธาน ี 157.17 31.94 81.67 10.95 12.2 11.42 
นครศรีธรรมราช 236.81 37.57 180.33 61.48 75.39 22.63 
สงขลา 158.53 126.87 99 53.24 59.57 11.89 
      ที่มา : http://www.onep.go.th/env_data/01_02/47-coastal-erosion/ สศช.  
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ตารางท่ี 44 สรุปข้อมูลพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 

จังหวัด ความยาวกัดเซาะ ยังไม่ดำเนินการแก้ไข ดำเนินการแล้ว 
รุนแรง ปานกลาง น้อย 

ชุมพร 14.63 - - 0.10 14.53 
สุราษฎร์ธาน ี 12.20 - 0.30 0.51 11.39 
นครศรีธรรมราช 75.39 0.79 1.17 5.48 67.97 
สงขลา 59.57 2.49 5.05 6.90 45.13 

           ที่มา: http://www.onep.go.th/env_data/01_02/47-coastal-erosion/ / สศช.  

3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
1) กระบวนและกลไกการรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 

 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจั งหวัดสงขลา พ .ศ.2566 – 2570  
โดยดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่กำหนดในมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 27 และมาตรา 28 ของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ.2551 และนโยบาย
หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด และ
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาจากระดับชาติสู่แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ.2566 - 2570 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และยึดหลักการจัดทำแผนพัฒนาพ้ืนที่  
แบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภาคีการพัฒนา และ 
การเชื่อมโยงประสานแผนในลักษณะ one plan โดยการระดมความคิดเห็นของภาคประชาชน 
เพ่ือสำรวจและสรุปปัญหา/ความต้องการของพ้ืนที่  โดยใช้กลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบล  
พ.ศ.2562 มีกลไกการดำเนินงาน ดังนี้ 

(1) ระดับหมู่หมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนดำเนินการจัดทำ
เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สังคม
และคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

(2) ระดับตำบล คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการดำเนินการรวบรวมปัญหา
ความต้องการในระดับหมู่บ้าน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  

(3) ระดับอำเภอ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ดำเนินการรวบรวมปัญหา
ความต้องการเชิงพ้ืนที่ในระดับตำบลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 

(4) ระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยสำนักงาน
จังหวัดสงขลาอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการนโยบาย
ตามที่ ก.บ.ภ.กำหนด และดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับ
อำเภอ 16 อำเภอ เพ่ือวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566 – 2570 
 
 
 



- 78 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

2) ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เรียงลำดับตามความสำคัญ ดังนี้ 
ปัญหาและความต้องการ ร้อยละ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่อำเภอ 

1. ด้านความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อาทิ ปัญหาการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจากครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 
สิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย การขุดลอก 
คูระบายน้ำที่มีสภาพตื่นเขิน การบริหารจัดการป่าชุมชน น้ำท่วมขังในฤดูฝน  
ขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง พื้นที่ป่าถูกทำลาย (รัตภูมิ) ปัญหาการรุก
ล้ำของน้ำเค็ม (ระโนด) การกัดเซาะชายฝั่ง (ระโนด สทิงพระ) การรุกล้ำพ้ืนที่ริมคลอง 
(เทพา) ปัญหาอุทกภัย 

27.72 เกษตรกร ประชาชน หาดใหญ่ จะนะ สทิงพระ รัตภูมิ สิงหนคร 
ระโนด นาทวี เทพา กระแสสินธุ์ 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน (ถนนสายรอง การประปา ไฟฟ้า) อาทิ 
1) การก่อสร้างถนนสายริมคลอง กสช. (ชุมพช) 
2) การก่อสร้างคูระบายน้ำจากพังเต่า – อ่าวไทย 
3) การก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมหากาฬ ตำบลจะทิ้งพระ 
4) คลองส่งน้ำ (บ่อแดง) 
5) ถนนสายระหว่างคลองรี – สนามชัย/ถนนสายสวนมะนาว ชำรุด (คลองรี) 
6) ถนนสายโตนปลิว-ป่ากล้วย (ฉลุง) 
7) ปรับปรุงถนนชุมชนในพ้ืนที่ อาทิ สายชายทะเลบ้านท่าเข็น-ประตูน้ำบ้านปากระ

วะ/สายบางแขยง-รามแก้ว ในตำบลคลองแดน ถนนสายบ้านหัววัง-มาบด้วน  
ในตำบลบ้านใหม่ สายวัดประดู่-คลองอาทิตย์ สายริมคลองไส้ไก่จากคลองอาทิตย์-
ถนนต้นสะท้อน สายหนองอ้ายเล-พังหลาด ในตำบลวัดสน 

8) ปัญหาการจรจรคอขวดบริเวณด่านพรมแดนสะเดา 
9) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนเนียง – เกาะยวน/สายตะหนอ-ไทรใหญ่ / 

สายเกาะแวะ-กำแพงเพชร/สายสะพานเย-สี่แยกในไร่ (ควนเนียง) 

22.76 ประชาชน 
ผู้ประกอบการด่าน
พรมแดนสะเดา 

สทิงพระ หาดใหญ่  สะดา รัตภูมิ จะนะ 
ควนเนียง ระโนด นาหม่อม 
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ปัญหาและความต้องการ ร้อยละ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่อำเภอ 
10) ถนนสายป่าจอง-ควนคันหลาว นาหม่อม 
11) โครงสร้างพ้ืนฐานถนนชุมชนเสียหายชำรุด อาทิ ถนนมีน้ำท่วมขัง คูระบายน้ำ  

การปรับปรุงซ่อมแซมถนนชุมชน/หมู่บ้าน 
12) การขยายเขตประปา/การปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 

3. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย อาทิ 
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการลักขโมยในแหล่งชุมชน 
2) การใช้ยาเสพติดและอาชญากรรม 

12.98 ประชาชน  
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

นาทวี เมืองสงขลา หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ 

4. ด้านการเกษตร 
1) แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในช่วงน้ำแล้ง 
2) ราคาผลผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำผันผวน  
3) ขาดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
4) ต้นทุนการผลิต ขาดความรู้ที่เหมาะสมทางการเกษตร 
5) การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใหม่  
6) การตลาดสินค้าเกษตร ผลผลิตล้นตลาด 
7) การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยใช้เอง 
8) การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 

9.29 เกษตรกร กลุ่มอาชีพ คลองหอยโข่ง ระโนด ควนเนียง นาหม่อม 

5. ด้านการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต 
1) สวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
2) คุณภาพการศึกษา 
3) การส่งเสริมอาชีพและการตลาดของกลุ่มอาชีพ 

 
 

9.62 กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผู้เปราะบาง 
เยาวชนนักเรียน 

หาดใหญ่ จะนะ นาทวี 
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ปัญหาและความต้องการ ร้อยละ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่อำเภอ 
6. ด้านสาธารณสุข 

1) การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/วัคซีน  
2) ปัญหาความปลอดภัยในการทำงาน 

8.17 ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 
แรงงานในอุตสาหกรรม 

หาดใหญ่ เมืองสงขลา จะนะ  
สิงหนคร เทพา สะเดา บางกล่ำ 

7. ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
1) รายได้น้อยในกลุ่มเกษตรกร/แรงงานอิสระ 
2) ปัญหาการว่างงาน 
3) หนี้สิน 

7.05 เกษตรกร แรงงาน
นอกระบบ/รับจ้าง 

นาทวี เมืองสงขลา สิงหนคร เทพา 

8. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อาทิ การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  

2.40 ชุมชนท่องเที่ยว หาดใหญ่ สิงหนคร รัตภูมิ สทิงพระ ระโนด 
นาหม่อม กระแสสินธุ์ 
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3.1.4 สรุปผลการพัฒนาจังหวัดสงขลา 3 ปี ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561 - 2565 
1)  สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2565 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561 – 2565 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 โดยให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา การบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการสำคัญในระดับพ้ืนที่จังหวัด (Area-based) การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน และกำหนดกรอบการพัฒนาจังหวัดที่ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ  นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ในคราวการประชุม ก.บ.ภ. 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2564 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัดสงขลา คือ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน” และมีเป้าประสงค์รวม คือ (1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (2) ประชาชนมีคุณภาพ  
(3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน มีตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net 4 วิชา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงลดลง (4) พื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่าย
ดาวเทียมคงสภาพเดิม และ (5) ร้อยละขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ  โดยกำหนด
ประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ โครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบ 
โลจิสติกส์ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2) ภาพรวมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จังหวัดสงขลาและภาคีการพัฒนาได้บูรณา
การการทำงานร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ในช่วง 3 
ปีที่ผ่านมาพบว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังขาดเสถียรภาพและอยู่ในภาวะเศรษฐกิจหดตัว โดยมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี 2562 เท่ากับ 245,771 ล้านบาท มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้รองจาก
ภูเก็ต อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.09 เนื่องจากอัตราการ
เติบโตของสาขาเกษตรและสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวลดลง ประชากรวัยเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้นโดยลำดับ โดยในปี 2563 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-net  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 38.63 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้ 
ประชากรสงขลาได้รับการส่งเสริมสุขภาพดีขึ้น โดยในปี 2563 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.48 แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายปี 2563 สำหรับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยในปี 2563 พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดสงขลามีจำนวน
ลดลงจากปี 2562 เหลือ 541,026 ไร่ (11.18 % ของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา) และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างถูกหลักวิชาการยังน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง โดยมีขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40.10 
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ตารางท่ี 45 ภาพรวมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 3 ปี พ.ศ.2561 – 2563 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1. เศรษฐกิจ

เจริญเติบโต 
อย่างมีเสถียรภาพ 

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ค่าเป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 

3.6 1 -4 

    การบรรลุเป้าหมาย 4.11 -2.09 n/a 
2. ประชาชนมี

คุณภาพ 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นค่าเฉลี่ย O-net 4 วิชา ม.3 
    ค่าเป้าหมาย : 50 

40 43 46 

    การบรรลุเป้าหมาย 39.18 37.60 38.63 
3) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

ลดลง 
    ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2.10 

1.50 1.70 1.90 

    การบรรลุเป้าหมาย 1.54 1.52 1.48 
3. ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดล้อม 
มีความยั่งยืน 

4) พ้ืนทีป่่าไม้ภาพถ่ายดาวเทียมคงสภาพเดิม  
    ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 541,416.14  ไร่  
    หรือร้อยละ 11.19 ของพ้ืนที่จังหวัด 

533,335.76 541,416.14 541,416.14 

    การบรรลุเป้าหมาย 533,335.76 541,416.14 541,026.00 
(11.18 %) 

5) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 

75 81 82 

    การบรรลุเป้าหมาย 40.34 40.93 40.10 
 

3) ผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดสงขลา 
(1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว

และบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
- สาระสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการเติบโตสาขาเศรษฐกิจหลัก อาทิ ภาคเกษตร

อุตสาหกรรม การค้าการบริการและการท่องเที่ยว และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เศรษฐกิจขยายตัว
และประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบ การน้อมนำศาสตร์พระราชาเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ 
ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมยางพารา การแปรรูป
อาหารทะเลและอาหารฮาลาล การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมการค้าการลงทุนและเร่งรัดการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมือง
ไมซ์ (MICE City)  และเมืองกีฬา (Sport City) ในระดับนานาชาติ การยกระดับมาตรฐานสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการตลาดออนไลน์  
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- การบรรลุเป้าหมายตามประเด็นการพัฒนา การบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาภาคเกษตร การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561 - 2563) พบว่า ในปี 2562 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอยู่ในภาวะหดตัว ในปี 2563 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสงขลา
ลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 แต่ยังสูงกว่าค่าเป้าเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในปี 2563 เท่ากับ 17,424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.69 ยังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรดีขึ้นโดยลำดับ ในปี 2563 จำนวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
(Good Agricultural Practices: GAP)23 เท่ากับ 1,799 ฟาร์ม สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
ตารางที่ 46 การบรรลุเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 1 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5 ปี ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP
เป้าหมาย 5 ปี : ร้อยละ 2.5 

อัตราขยายตัว GPP 
(2558 – 2560) 1.09% 

3.6 1 -4 2 2.5 

การบรรลุเป้าหมาย 4.11 -2.09 n/a n/a n/a 
มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย : 226,000 ลบ. 

ปี 2563 188,649.99 
ลบ. 

   226,000 228,260 

การบรรลเุป้าหมาย 296,154 285,371 231,884 n/a n/a 
รายได้การท่องเที่ยว (ชาวไทย) 
ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท 

ปี63 (ต.ค.62-ก.ค.63) 
17,095.86 ลบ. 

   20,000 20,000 

การบรรลุเป้าหมาย 33,370 31,501 17,424 n/a n/a 
จำนวนฟาร์มที่ได้รับรอง GAP  
ค่าเป้าหมาย 1,000 ฟาร์ม 

ปี 2558-2560 จำนวน 
500 ฟาร์ม 

620 740 860 980 1,000 

การบรรลุเป้าหมาย 1,076 1,641 1,799 n/a n/a 

- ผลการดำเนินงานสำคัญ ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 จังหวัดสงขลาได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาด้านพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าการลงทุน อาทิ โครงการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โครงการจัดงานนิทรรศการมหกรรมยางพาราจังหวัดสงขลา โครงการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา และโครงการ
พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคม โดยการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในการสัญจร เป็นต้น (2) โครงการพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร อาทิ โครงการบริหาร
จัดการน้ำเพ่ือการเกษตร โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โครงการทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวนา โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่เกษตรกรผสมผสานเชิงคุณภาพในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตร 

 
23 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง แนวทางทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่กำหนด มีขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเป้ือนสารเคมี ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
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- เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชผสมผสาน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) การปลูก
พืชแซมยาง เช่น กาแฟ พืชสมุนไพรเพ่ือนำมาทำยา โครงการเสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้างรายได้
เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน โดยการสนับสนุนการจัดทำตู้เพาะเห็ดสร้างรายได้เพ่ิมให้เกษตรกร 
การส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่ การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมทั้ง การ
ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร อาทิ การเพาะเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ (3) โครงการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ โครงการสร้างภาพลักษณ์ตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในทุกกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยการจัดงานกระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดในเมืองหาดใหญ่และสงขลา อาทิ กิจกรรม “เดิน กิน ชุม เที่ยว จังหวัดสงขลา” 
กิจกรรม Hatyai Chinese New Year Festival กิจกรรมเที่ยวสงขลา กินปลากะพงสามน้ำ seafood 
festival กิจกรรมงานวันสงขลาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและของดีเมืองสงขลา เทศกาลท่องเที่ยว
เมืองสามน้ำบางกล่ำ การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีสงขลา “สงขลามาเด้ เที่ยวนับร้อย 
หรอยนับพัน” เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัด 
โครงการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน 
OTOP นวัตวิถี ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว อาทิ 
ก่อสร้างประติมากรรมปลากะพงในพ้ืนที่เกาะยอเพ่ือเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัด ก่อสร้าง
ศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชนตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ การจัดซื้อรถรางเพ่ืออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว  
ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของวิถีชุมชนชาวเกาะยอ เป็นต้น 

- ประเด็นการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญในระยะต่อไป อาทิ การเร่งรัดการลงทุนและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนให้ประยุกต์การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ หรือกระบวนการ
ทำงาน (Digitalization) ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรรายย่อยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
และพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับเกษตรกรรายย่อยทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การส่ งเสริมและกระตุ้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การสร้างภาพลักษณ์และการตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
รูปแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย กระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองไมซ์และเมืองกีฬา ตลอดจนการพัฒนาและ
สนับสนุนการกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว  
การพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาและพ้ืนที่ต่อเนื่องให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ
เชิงศิลปวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น   
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(2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม  

- สาระสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บนวิถีความพอเพียง และมีแนวทางการพัฒนาสำคัญ อาทิ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบทอดสร้างสรรค์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ/ศิลปะร่วมสมัย การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
การเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการพัฒนาสุขภาวะเด็กแรกเกิด – 5 ปี ให้มี
พัฒนาการสมวัย 

- การบรรลุเป้าหมายตามประเด็นการพัฒนา การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561 - 2563) พบว่า ในปี 2563 ประชากรวัยเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดีขึ้นโดยลำดับ มีคะแนนเฉลี่ย O-net 4 วิชาหลักในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 
38.63 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 83.55 86.55 และ 92.09 
ตามลำดับ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ปี เพ่ิมสูงขึ้นโดยลำดับจาก 
10.01 ปี ในปี 2561 เป็น 10.44 ปี ในปี 2563  ในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน สามารถลดจำนวน
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. เหลือ 214 ครัวเรือนในปี 2562 สำหรับด้าน  
การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน ในปี 2563 สามารถลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก 
กลุ่มเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2561 เหลือเพียงร้อยละ 1.54 1.52 และ 1.48 ตามลำดับ สำหรับ
ประชากรวัยแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับ 

ตารางท่ี 47 การบรรลุเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 2 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5 ปี ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่
มีรายได้ตำ่กว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  
ค่าเป้าหมาย : 100 % 

ปี 2562 จำนวน 
 214 ครัวเรือน 

50 
 

604 

70 
 

214 

80 90 100 

การบรรลุเป้าหมาย 75 65 n/a n/a n/a 
ร้อยละที่เพิ่มขึน้ค่าเฉลีย่ O-net 4 วิชา ม.3  
ค่าเป้าหมาย : 50 

เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.5 ปี2561 
ค่าเฉลี่ย 39.18 

40 43 46 48 50 

การบรรลเุป้าหมาย 39.18 37.60 38.63 n/a n/a 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงลดลงคา่เป้าหมาย: ร้อยละ 2.10 

ปี 2561 ร้อยละ 1.50 1.50 1.70 1.90 2.0 2.1 

การบรรลุเป้าหมาย 1.54 1.52 1.48 n/a n/a 
ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85 

ปี 2561 ร้อยละ 97.91 97.91 98 99 99 99 

การบรรลุเป้าหมาย 97.91 98.53 98.35 n/a n/a 
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- ผลการดำเนินงานสำคัญ ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 จังหวัดสงขลาได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ โครงการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามแนวทางพระราชดำริ การอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมสหกรณ์กับครูผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์เพ่ือสร้างความรู้ระบบบัญชีสหกรณ์อย่างง่ายและให้
สามารถนำไปขยายผลความรู้ เรื่องระบบบัญชีสหกรณ์กับนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โครงการจังหวัดสงขลาลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข โครงการบ้านเอ้ือบุญ -อุ่นรัก 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนรถสามล้อไฟฟ้ากึ่ง อัตโนมัติ 
รถเข็นไฟฟ้า และอุปกรณ์ช่วยยกของให้กับผู้พิการเพ่ือให้เขาสามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ การสนับสนุนเครื่องป้องกันแผลกดทับไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ 
โครงการพัฒนานวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าต้นแบบสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น 

- ประเด็นการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญในระยะต่อไป อาทิ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและไม่มีชื่อเสียงโดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญเพ่ือลดความเหลื่ อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู  
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในภาคอาชีวศึกษารองรับทิศทางการพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมภาคเอกชน/
ภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนากำลังแรงงาน (Upskill/Reskill/Newskill)  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสาขาอาชีพที่ขาดแคลน การเสริมสร้างสุขภาวะอนามัย
ของแม่และเด็กในพื้นที่มีระดับปัญหารุนแรง การเสริมสร้างสุขภาพประชาชนจากกลุ่มโรคสำคัญโดยใช้กลไก
หน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งการพัฒนาอาชีพชีวิตการงานของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 

(3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

- สาระสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน และมีเป้าประสงค์ คือ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชนและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาสำคัญ อาทิ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย/ 
ของเสียอันตรายชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน การขับเคลื่อน 
เมืองสีเขียว และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การบรรลุเป้าหมายตามประเด็นการพัฒนา การบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561 - 2563) จังหวัดและภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง”ได้ดำเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยลำดับ โดยในปี 2563 
สามารถดำเนินการทวงคืนพ้ืนที่ป่าตามมาตรการและนโยบายรัฐบาลได้มากกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 
คิดเป็น 0.26 0.53 และ 0.29 ตามลำดับ พื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ิมขึ้นจาก 533 ,335.76 ไร่  
ในปี 2561 เป็น 541,026.00 ไร่ ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังต้อง
เร่งรัดขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปี 2563 ขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
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วิชาการมีเพียงร้อยละ 40.10 ของปริมารขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ24 ยังอยู่ในระดับที่ 2 การปฏิบัติงานได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ สำหรับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน/ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ 
ในปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับ 748.28 toe เพ่ิมข้ึนร้อยละ 163.02 จากปี 2561 

ตารางที่ 48 การบรรลุเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 3 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5 ปี ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
พื้นที่ปา่ไม้ภาพถ่ายดาวเทียม
คงสภาพเดิม 
เป้าหมาย:541,416.14 ไร่ 

พื้นที่ปา่ไม้ ปี 2562 
541,416.14 ไร่  
(11.19%) 

533,335.76 541,416.14 541,416.14 541,416.14 541,416.14 

การบรรลุเป้าหมาย 
533,335.76 541,416.14 541,026.00 

(11.18 %) 
n/a n/a 

ร้อยละของพื้นที่ปา่ไม้ทวงคืน
ได้-เข้าครอบครอง 
เป้าหมาย : ปีละ 0.1% 

ร้อยละของพื้นที่ 
ป่าไม้ทวงคืนได้เข้า
ครอบครอง  
ปี 60 = 206.93 ไร่   
ปี 61 = 232.88 ไร่) 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

การบรรลุเป้าหมาย 
1,399.05 
(0.26 %) 

2,800.57 
(0.53 %) 

1,570.64 
(0.29 %) 

n/a n/a 

ร้อยละขยะมลูฝอยได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักวชิาการ 
ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 84 

ขยะมูลฝอยได้รบั  
การจัดการอย่างถูก
หลักวิชาการ  
(60 – 62) 77.8 % 

78 81 82 83 84 

การบรรลเุป้าหมาย 
 

40.34 40.93 40.10 n/a n/a 

ระดับการส่งเสริมและพัฒนาการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ทำฐานข้อมูลตาม
คุณลักษณะ 5 มิต ิ

1 2 3 4 5 

การบรรลุเป้าหมาย 1 2 2 n/a n/a 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้
พลังงานทดแทนหรือลดการใช้
พลังงาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 50 

ข้อมูลปี 2560 
เท่ากับ 221 toe 

243 
(10%) 

265 
(20%) 

287 
(30%) 

309 
(40%) 

331 
(50%) 

การบรรลุเป้าหมาย 284.5 722.68 748.28 n/a n/a 
 

24 เป็นการพัฒนาเมืองที่สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่รว่มกับสังคมชมุชนได้อย่างยืน โดยมี
กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน และกำหนดเป้าหมายระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ระดับ ได้แก ่
ระดับที่ 1 การปฏิบัติตามกฎหมายอยา่งเข้มงวด การควบคุมมลพิษ (Law Enforcement) ระดับที่ 2 การปฏิบัติงานไดม้าตรฐานสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (Environmental and Safety Compilation) ระดับที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resources and Energy Society) ระดับที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล (Symbiosis Society) และระดับที่ 5 สังคมคาร์บอนต่ำ (Low 
Carbon Society) 
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- ผลการดำเนินงานสำคัญ ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 จังหวัดสงขลาได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการตามแผนชุมชน โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยใน
จังหวัดสงขลา โครงการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในคาบสมุทรสทิงพระ 
โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาด โดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ในพ้ืนที่
หมู่ที่  3 และหมู่ที่  12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ และหมู่ที่  2 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โครงการเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการเพาะพันธุ์ปลาและบริบาลให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่
เหมาะสม และนำไปปล่อยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา สร้างรายได้ให้กับประชาชนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณ
จังหวัดสงขลาให้ปริมาณลดลงเพ่ือความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งทุ่นดักขยะบริเวณ
ปากคลองและปากแม่น้ำและการบรูณาการการทำงานกับหลายภาคส่วนในการจัดเก็บขยะทะเล ทำให้ปริมาณ
ขยะทะเลลดลง โครงการฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา และโครงการ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 
5 แห่ง ในพ้ืนที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ และติดตั้งระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 ชุด ในพ้ืนที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี 
อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

- ประเด็นการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญในระยะต่อไป อาทิ การบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนและลดการสะสมของขยะทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่กัดเซาะ
รุนแรง การฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเพ่ือประมงพ้ืนบ้าน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการรุก
ล้ำของน้ำเค็มในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ การแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา การแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและย่านอุตสาหกรรม  
การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ/
พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  การส่งเสริมและการจัดการขยะอย่างถูกวิธีใน
ระดับครัวเรือน/ชุมชน 

(4) ประเด็นการพัฒนาที่  4 เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของ
ประชาชน  

- สาระสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีเป้าประสงค์ คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา 
อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง  
การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย สมานฉันท์ ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย การบำบัดรักษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด การพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างระบบป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง
ความมั่นคงในพ้ืน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 
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- การบรรลุเป้าหมายตามประเด็นการพัฒนา การบรรลุเป้าหมายประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561 - 2563) ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นโดยลำดับ โดยในปี 2563 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงคิดเป็นร้อยละ 
90 จำนวนคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญที่จับกุมได้เท่ากับร้อยละ 81.13 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเท่ากับ 352 ราย ดีกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และลดลงต่อเนื่องนับแต่ปี 2561 การดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนดีขึ้นโดยลำดับครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 82.03   

  
ตารางที่ 49 การบรรลุเป้าหมายประเด็นการพัฒนาที่ 4 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5 ปี ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไมม่ี
การก่อเหตุรุนแรง 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

ปี 2560 หมู่บ้านที่ไม่มีการก่อ
เหตุรุนแรง 360 หมู่บ้าน 

85 90 94 98 100 

การบรรลุเป้าหมาย 85 90 90 n/a n/a 
ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด 
จำนวน 1,217 หมู่บ้าน/ชุมชน 

100 100 100 100 100 

การบรรลุเป้าหมาย 69.03 77.14 82.03 n/a n/a 
เป้าหมายคดีอุกฉกรรจ์สะเทือน
ขวัญที่จับกุมได้เพิ่มขึ้นจากปีฐาน  
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

เป้าหมายคดีอุฉกรรจ์สะเทือน
ขวัญที่จับกุมได้  
ปี 2559 ร้อยละ 65.42 
ปี 2562 ร้อยละ 76.39 

76 82 89 96 100 

การบรรลเุป้าหมาย 
 

75.86 80.82 81.13 n/a n/a 

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนจังหวัดสงขลาลดลง 
เป้าหมาย : 340 คน 

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ค่าปีฐาน 2558-2560 
จำนวน 453 คน 

378 370 360 350 340 

การบรรลุเป้าหมาย 378 401 352 n/a n/a 

- ผลการดำเนินงานสำคัญ ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 จังหวัดสงขลาได้ดำเนิน
โครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชน โดยการ
ฝึกเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การฝึกเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นผู้นำ
หน่วยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสมาชิก อส.กิจกรรมเยาวชนร่วมใจสามัคคีเสริมสร้างสันติสุข โครงการ
เชิดชูสถาบันและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เสพติดให้ครบวงจร สร้างมาตรฐานการบำบัดรักษา การติดตามช่วยเหลือ  
มิให้กลับไปเสพซ้ำ และดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงานของ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา 
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4) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 
(1) ด้านการประสานงานและข้ันตอนการดำเนินงาน 

1) กระบวนการ/ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความ
ล่าช้าและไม่เอ้ืออำนวยให้การบริหารจัดการงบประมาณของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์ จังหวัดได้ขอดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการประจำปีงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการ  
ที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งต้องเสนอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. 
กำหนด ซึ่งมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพ และจะต้องขอความ
เห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 ข้อ 15 (กรณีไม่สามารถใช้จ่าย/ก่อหนี้ไม่ทันเงินหมดความจำเป็น หรือมีความ
จำเป็นเร่งด่วนอ่ืน) ซึ่งมีสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก และขออนุมัติ  
ต่อสำนักงบประมาณ แต่หากรายการครุภัณฑ์หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน 1 ล้าน หรือ  
10 ล้านบาท แล้วแต่กรณีต้องขอความเห็นชอบต่อสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ24) จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน คือ สศช. สป.มท. 
สงป. โดยเมื่อรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบข้างต้นแล้ว สศช. และ สป.มท. จะแจ้งความ
เห็นชอบไปยังจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นหลักฐานใช้ประกอบขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบไปยัง สงป.  
ทำให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ หาก สศช. หรือ สป.มท. ส่งไป สงป. โดยตรง หรือให้ทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้น 
ได้บูรณาการในการดำเนินการก็จะช่วยลดขั้นตอน และทำให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2) หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงไม่เอ้ือต่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดโครงการที่เป็นงบลงทุนมีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันสูง จังหวัดไม่สามารถนำงบประมาณมา
โอนเปลี่ยนแปลงกรณีกระทบแผนได้ เนื่องจาก ก.บ.ภ. กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนเปลี่ยนแปลงที่อำนาจ
การอนุมัติ อนุญาต อยู่ส่วนกลางทั้งหมด ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม  

3) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากส่วนราชการระดับจังหวัดมีภารกิจทั้งใน
ส่วนของกรมจากส่วนกลางและภารกิจดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยส่วนราชการ
จะเร่งดำเนินการโครงการในส่วนของงบ function ก่อนจะดำเนินการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(2) ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การดำเนินการจัดหาโดยวิธี E-budding ครั้งแรก
ไม่มีผู้มายื่น/ขาดคุณสมบัติต้องดำเนินการครั้งที่ 2 ทำให้เกิดความล่าช้า กรณีที่ผู้รับจ้าง E-budding ได้
โครงการหลายโครงการจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงการไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาสัญญา
ของโครงการ ทำให้โครงการมีผลการเบิกจ่ายล่าช้าและบางโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

(3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรมโครงการ
บางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ อาทิ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การฝึกอบรมต้องลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย   

(4) แนวทางแก้ไข 
- เร่งรัดติดตาม การประชุมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทุกเดือนเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วนราชการ 
- กลไกการติดตามประเมินผลโครงการ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ

ประเมินผลโครงการ เพ่ือลงไปติดตามและให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
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3.2 ประเด็นการพัฒนา 
3.2.1 บทวิเคราะห์ 

1) ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
(1) สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำรายงาน “ตัวชี้วัดการพัฒนา

ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินสถานการณ์การพัฒนาของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด สะท้อนผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และขับเคลื่อน
การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ในการวาง
แผนการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ประกอบด้วย 5 มิติ  
ประกอบด้วย มิติการพัฒนาคน (People) มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม 
(Planet) มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace) และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) โดยแต่ละ
มิติการพัฒนาจะประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

มิติการพัฒนาคน 
1) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
2) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
3) ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน 
4) อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 
5) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 
6) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 15 - 39 ปี 
7) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มิติเศรษฐกิจและความมั่งค่ัง 
1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
2) อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GPP 
3) อัตราการว่างงาน 
4) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ของครัวเรือน 
5) ผลิตภาพแรงงาน 
6) สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟา้ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
7) สัดส่วนปริมารนำ้มันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 

ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
8) ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกนัสังคมต่อกำลังแรงงาน 
9) ร้อยละครัวเรือนที่มีบ้านทีด่ินเปน็ของตนเอง 
10) ร้อยละหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 
11) สัมประสทิธิ์การกระจายรายได ้

มิติสิ่งแวดล้อม 
1) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีป่่าไม้ 
2) สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกตอ้งต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
3) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา 
4) ร้อยละของประชากรทปีระสบอุทกภัย 
5) ร้อยละของประชากรทีป่ระสบภยัแล้ง 

มิติสันติภาพและยุติธรรม 
1) การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย

ต่อทรัพย์ 
2) จำนวนประชากรในเรือนจำ 
3) จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
4) อัตราการฆ่าตัวตาย 
5) จำนวนผู้ถูกกักขังที่รอการพิพากษาในสัดส่วนของ

ประชากรในเรือนจำ 
มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 

1) ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
2) ร้อยละของภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมทีไ่ม่รวมเงินอุดหนุนและเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
4) สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 



92 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

(2) การจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดตามดัชนีการพัฒนาระดับจังหวัดเพ่ือสะท้อนกลุ่มของพ้ืนที่
เป้าหมายที่มีศักยภาพการพัฒนาแตกต่างกัน ดำเนินการโดยใช้ ค่ากลางของประเทศ ซึ่งได้จากการคำนวณค่า 
มัธยฐาน (Median) ของดัชนีผสม (Composite Index) ค่าดัชนีรวมหรือดัชนีย่อยในแต่ละมิติ ปี 2562 จากนั้น
คำนวณค่าที่น้อยกว่าค่ากลางของประเทศร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มพ้ืนที่จังหวัด 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ำสูง ยังขาดความพร้อมและต้องได้รับการ
สนับสนุนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสมต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ 20 

กลุ่มที่ 2 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพแต่ยังมีข้อจำกัดที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนี
ผสมต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 

กลุ่มที่ 3 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสมต่ำ
กว่าค่ากลางของประเทศไม่เกินร้อยละ 10  

กลุ่มที่ 4 เป็นพ้ืนที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ได้แก่ จังหวัดที่มีค่า
ดัชนีผสมสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 

(3) จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนาภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ จากรายงานฯ ดังกล่าว 
ระดับการพัฒนาจังหวัดสงขลาในภาพรวมดีกว่าค่ากลางประเทศ (กลุ่มที่ 4) มีค่าดัชนีผสมภาพรวมเท่ากับ 
56.44 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางประเทศที่มีค่าดัชนีผสมเท่ากับ 52.87 โดยมีมิติการพัฒนาที่มีค่าสูงกว่าค่ากลาง
ประเทศ คือ มิติการพัฒนาคนเท่ากับ 69.50 มิติสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 58.07 และมิติความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาเท่ากับ 49.54 สำหรับมีมิติการพัฒนาที่มีค่าต่ำกว่าค่ากลางประเทศ คือ มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
เท่ากับ 49.87 และมิติสันติภาพและยุติธรรมเท่ากับ 57.42 เมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2562) 
จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนาดีขึ้นในทุกมิติการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มิติการพัฒนาคน (People) เป็นมิติการพัฒนาที่สะท้อนการพัฒนาทุนมนุษย์โดยให้
ความสำคัญกับการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนามิติการพัฒนาคนเท่ากับ 69.50 (อยู่ในกลุ่มที่ 4) ซึ่งสูงกว่าค่ากลางประเทศที่มีค่า
เท่ากับ 63.20 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วงปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) จังหวัดสงขลามีดัชนีการพัฒนาคน
ลดลง โดยในปี 2562 มีค่าดัชนีมิติการพัฒนาเท่ากับ 69.50 ลดลงจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนีการพัฒนาคนเท่ากับ 
71.04 เนื่องจากร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์สูงกว่าค่ากลางประเทศ ตัวชี้วัดร้อยละของ
ประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในสูงกว่าค่ากลางประเทศ และตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและอาชีวศึกษาต่ำกว่าค่ากลางประเทศ ดังนั้น ประเด็นที่จังหวัดสงขลาควรให้ความสำคัญ คือ การ
ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพประชากร อาทิ การให้ความสำคัญในการนำนักเรียนที่ออกลางคันเข้าสู่
ระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือให้ เป็นกำลังแรงงานคุณภาพของจังหวัด  
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้า
ย้อย) การส่งเสริมสุขภาพประชากรเพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

มิติเศรษฐกิจและความม่ังคั่ง (Prosperity) เป็นมิติการพัฒนาที่สะท้อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนมีความอยู่ที่ดี จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนามิติเศรษฐกิจและความมั่ง
คั่งเท่ากับ 49.87 (อยู่ในกลุ่มที่ 3) ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของประเทศที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 50.03 เมื่อพิจารณา
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) จังหวัดสงขลามีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 
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49.87 ลดลงจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 50.91 เนื่องจาก ตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนในจังหวัดลดลงสูงกว่าค่ากลางประเทศ ครัวเรือนมีรายได้ เฉลี่ยค่อนข้างผันผวนเนื่องจาก
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร สวนยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีราคาผันผวน 
ตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GPP หดตัวเนื่องจากการหดตัวของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด
อัตราการว่างงานสูงกว่าค่ากลางประเทศ ตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าค่ากลางประเทศ และตัวชี้วัดร้อย
ละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองต่ำกว่าค่ากลางประเทศ ดังนั้น ประเด็นที่จังหวัดควรให้
ความสำคัญต่อเนื่อง คือ การดำเนินโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนโดยการพัฒนาอาชีพ 
เร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาและนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพ่ิมศักยภาพการแปร
รูปพืชเศรษฐกิจสำคัญเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การพัฒนาเมืองการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเพ่ิมทักษะอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกร/แรงงานผู้ลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) เป็นมิติการพัฒนาที่สะท้อนการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนามิติ
สิ่งแวดล้อมเท่ากับ 58.07 (อยู่ในกลุ่มที่ 4) ซึ่งสูงกว่าค่ากลางประเทศที่มีค่าเท่ากับ 50.92 เมื่อพิจารณา
ในช่วงปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) จังหวัดสงขลามีค่าดัชนีมิติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนสองครั้งคือ ในปี 2559 มีค่า
ดัชนีเท่ากับ 59.93 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 58.00 และเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปี 2561 เท่ากับ 
60.05 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 56.20 จังหวัดสงขลามีตัวชี้วัดการพัฒนามิติสิ่งแวดล้อมที่มีค่า
ต่ำกว่าระดับประเทศ คือ ตัวชี้วัดร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย ประเด็นที่จังหวัดสงขลาควรให้
ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง คือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมและการบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการและการลดผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีเสี่ยง 

มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace) เป็นมิติการพัฒนาที่สะท้อนการเป็นสังคมที่ปลอดภัย  
มีความสงบสุข และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนามิติสินติภาพและ 
ความยุติธรรมเท่ากับ 57.42 (อยู่ในกลุ่มที่ 3) ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางประเทศที่มีค่าดัชนีมิติสันติภาพและยุติธรรม
เท่ากับ 63.45 เมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) จังหวัดสงขลามีค่าดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 57.42 ลดลงจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 65.19 เนื่องจากการจำนวน
แจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำสูงกว่าค่ากลาง
ประเทศ ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญต่อเนื่อง คือ การขจัดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด  
การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม/  
ภาคประชาชนในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) เป็นมิติการพัฒนาที่สะท้อนประสิทธิภาพและ
ความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนการพัฒนา รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
จังหวัดสงขลามีระดับการพัฒนามิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเท่ากับ 49.54 (อยู่ในกลุ่มที่ 4) ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง
ประเทศที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 44.68 เมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2562) มีค่าดัชนีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดย
ในปี 2558 มีค่าดัชนีมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเท่ากับ 46.74 เพ่ิมขึ้นเป็น 49.54 ในปี 2562 โดยมีตัวชี้วัดที่มี
ค่าต่ำกว่าค่ากลางประเทศ คือ ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
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               ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2564 
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ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พฤษภาคม 2564 
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2) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด 
(1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำ “ดัชนีความก้าวหน้าของคน 

ประจำปี 2562” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้จังหวัดได้ทราบลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือ
ประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการระดับจังหวัด
ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในจังหวัด ดัชนีความก้าวหน้า
ของคนจะสะท้อนการพัฒนาคนในมิติต่างๆ อาทิ การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี องค์ประกอบและตัวชี้วัดดัชนีความก้าวหน้าของคน 
ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ดัชนีย่อย 8 ด้าน และดัชนีย่อยแต่ละด้านประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 
32 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 

ด้านสุขภาพ 
1) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
2) ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน 
3) ร้อยละของประชากรที่พิการ 
4) ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 

ด้านการศึกษา 
5) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
6) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา 
7) ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 
8) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ม.ปลาย 

ด้านชีวิตการงาน 
9) อัตราการว่างงาน 
10) อัตราการทำงานต่ำระดับ 
11) ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม 
12) อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก 

การทำงานต่อลูกจ้าง 1000 คน 

ด้านรายได ้
13) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 
14) สัดส่วนประชากรยากจน 
15) ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 
16) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
 

ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
17) ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านที่ดินเป็นของตนเอง 
18) สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยกาซเรือนกระจกด้านพลังงาน 
19) ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย 
20) ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง 

ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
21) ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 
22) ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 
23) ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 
24) การแจ้งความคดีชีวิตร่างกายเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร 
25) ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 
26) จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 
27) ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 
28) ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

ด้านการมีส่วนร่วม 
29) ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐฯปี 2559 
30) จำนวนองค์กรชุมชน 
31) ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น 
32) ร้อยละของครัวเรือนที่มีทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 

(2) ผลการประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนของจังหวัดสงขลามีความก้าวหน้าการพัฒนาคน
ลดลง อยู่ในลำดับที่ 4 ของภาคใต้และลำดับที่ 26 ของประเทศ ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด  
ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2558 ของจังหวัดสงขลาพบว่ามีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลง โดยปี 2562 
มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนเท่ากับ 0.6262 ลดลงจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนเท่ากับ 0.6524 
เป็นลำดับที่ 26 ของประเทศ และลำดับที่ 4 ของภาคใต้  
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ลำดับที่ ประเทศ/ภาค จังหวัด ค่าดัชนีปี 2558 ค่าดัชนี ปี 2562 
1/4 ภูเก็ต 0.6606 0.6775 
2/15 ชุมพร 0.6167 0.6417 
3/25 พังงา 0.5872 0.6264 
4/26 สงขลา 0.6524 0.6262 
5/36 นครศรีธรรมราช 0.5887 0.6163 

           ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(3) จังหวัดสงขลามีความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลงในทุกมิติ ยกเว้นมิติด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม และมิติด้านการคมนาคมและการสื่อสารที่มีค่าดัชนีเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนา
คนในแต่ละด้านเปรียบเทียบปี 2562 กับปี 2558 พบว่าจังหวัดสงขลามีคะแนนลดลง จำนวน  6 มิติย่อย  
จากทั้งหมดที่มี 8 มิติย่อย ประกอบด้วย  

ด้านสุขภาพ ในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6184 ลดลง 0.0308 จากปี 2558 เนื่องจากจำนวน
ทารกแรกเกิดที่มีนำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพ่ิมขึ้น จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้น และมีประชากร  
ที่พิการเพ่ิมข้ึน 

ด้านการศึกษา ในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.5164 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนี
เท่ากับ 0.5169 เนื่องจากจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปลดลง ในขณะที่ตัวชี้วัดอ่ืนๆ มีค่า
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาของนักเรียนชั้น ป.1 
และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ o-net  

ด้านชีวิตการงาน ในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6178 ลดลง 0.0486 จากปี 2558 เนื่องจาก
การเพ่ิมขึ้นของอัตราการว่างงาน อัตราการทำงานต่ำระดับ และอัตราประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทำงาน ในขณะที่แรงงานเข้าถึงระบบประกันสังคมมากข้ึน  

ด้านรายได้ ในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6411 ลดลง 0.0178 จากปี 2558 เนื่องจากรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนลดลง สัดส่วนประชากรยากจนเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สินเพ่ือการอุปโภค
บริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.5282 ลดลง 0.1799 จากปี 2558 
เนื่องจากจำนวนเด็กอายุ 15 – 17 ปี ที่ทำงานเพ่ิมขึ้น ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
จำนวนการแจ้งความคดีชีวิตร่างกายเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ิมมากขึ้น 
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ด้านการมีส่วนร่วม ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.5640 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่มีค่าดัชนี
เท่ากับ 0.5902 เนื่องจากประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญลดลง และครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/
องค์กรในท้องถิ่นลดลง 

 ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
3) การวิเคราะห์ SWOT บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการพัฒนาจังหวัดสงขลา จากข้อมูลเพ่ือ 

การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลตัวชี้วัดสถานการณ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 ประเด็นปัญหาความต้องการเชิง
พ้ืนที่ ผลการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา นโยบายสำคัญระดับชาติ รวมทั้ ง กรอบความร่วมมือ
การพัฒนาระดับอนุภูมิภาคกับประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้ 
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ด้านการพัฒนาภาคเกษตร 
จุดแข็ง 

1) สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรที่ หลากหลาย ทั้ งด้ านการผลิตพื ช  
การปศุสัตว์ การประมงเพาะเลี้ยงและชายฝั่งทะเล 

2) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างสมบูรณ์ 
ได้แก่ การคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตลาดกลางซื้อ-ขายสินค้าเกษตร 
ตลาดท้องถิ่น ระบบซื้อขายออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

3) หน่วยงานองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน มีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่หลากหลาย เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการเกษตร 
ในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมีหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานองค์กรและภาคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานภาคเกษตรกรรม และมีกลไกลการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ 

4) เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกษตรที่มีความหลากหลาย และเอ้ือต่อ
อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยว เช่น ยางพารา ข้าว กุ้ง สินค้าสัตว์น้ำ สินค้า
ปศุสัตว์ เป็นต้น  

5) มีแหล่งเงินทุน และสถาบันทางการเงินที่หลากหลายที่สนับสนุนด้านการเกษตร 
6) มีเกษตรกรตัวอย่าง เกษตรกรผู้นำ Smart Farmer, Yong Smart Farmer ปราชญ์

เกษตร และกลุ่มองค์กรภาคเกษตร เอ้ือต่อการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาค
เกษตรกรรม 

7) มีประชากรและนักท่องเที่ยวในจังหวัดจำนวนมากและสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การลงทุนและบริการ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่  สาขา
เศรษฐกิจที่สำคัญ ค่านิยม ความสามัคคี ความมั่นคง และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด ทำให้มีความต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เพิ่มข้ึนตามไปด้วย 

จุดอ่อน 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเสื่อมโทรมและไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการใช้มาเป็น

ระยะเวลานาน เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตร 
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำไม่พอเพียง
ในฤดูแล้ง และขาดแคลนแหล่งน้ำ ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง) รวมทั้ ง 
คุณภาพน้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่
การเกษตรเป็นประเภทอ่ืน 

2) กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน /พื้นที่ถือครองที่ดินน้อย (รายย่อย)  
3) สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ยังไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ความ

ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของตลาด ผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ทางการผลิตต่ำ เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งผลิตพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง ขาดการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ทำการเกษตรไม่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้ที่ดินต่ำ 

4) การเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรมในการผลิตและแปร
รูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรน้อย ทำให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้     

5) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรยังมีน้อย โดยเฉพาะรายย่อย 
6) แรงงานภาคเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ คนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ

เกษตรกรน้อย 
7) เกษตรกรรายย่อยยังขาดการรวมกลุ่ม ส่วนกลุ่มองค์กรภาคเกษตร ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการการผลิต แปรรูป และการตลาด 
8) การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการ

เชื่ อมโยงบริหารจัดการการผลิตสู่ ระบบ ตลาดและโลจิสติกส์  ยั งไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

9) การบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์และที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ ง การบริการของหน่วยงานภาครัฐบางกิจกรรม ยังไม่ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร   
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ด้านการพัฒนาภาคเกษตร 
8) มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีด่านการค้าชายแดนที่เอ้ือต่อการจำหน่ายสินค้า

และการส่งออกซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อจำหน่ายในประเทศ
เพื่อนบ้าน 

โอกาส 
1) ความต้องการบริโภคมากขึ้น จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีความต้องการอาหาร

เพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึนส่งผลดีต่อลู่ทางการตลาดสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย 
2) มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่ง  

(โลจิสติกส์) สามารถนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรได้สะดวก 
3) นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 

และนวัตกรรม (AIC) ทุกจังหวัด เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

4) นโยบายส่งเสริม และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ 
5) เทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง (Internet 

of Things : IoT) 
6) นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้ง

ระบบ ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ใช้ระบบตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต 
การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร จัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการส่งเสริมทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

7) นโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ด้วยการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
และการเกษตรอ่ืนทดแทนการปลูกยางพารา/ปาล์มน้ำมัน 

8) นโยบายส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่ม เมือง
นวัตกรรมอาหาร Food Innopolis  และการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 

9) นโยบายจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิต
อาหารปลอดภัย 

อุปสรรค 
1) ราคาสินคา้เกษตรผันผวนตามกลไกตลาด 
2) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นต่อเนื่อง (ปัจจัยการผลิต ที่ดนิ ทุน แรงงาน ฯลฯ) 
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ (แลง้ นำ้ท่วม เค็ม)  
4) ผลกระทบจากโรคระบาดในพชื-สัตว์ และคน 
1) การเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 
2) มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งที่เป็นมาตรการทางภาษี 

และไม่ใช่ภาษี  เชน่ มาตรฐานสขุอนามัย เป็นตน้ 
3) ข้อจำกัดตามระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏบิัติทางราชการ 
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ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง 

1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เช่น เมืองเก่าสงขลา 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา, เกาะยอ, น้ำตกโตนงาช้าง หาดสมิหลา, แหลมสนอ่อน,  
ตลาดกิมหยง, ตลาดสันติสุข, ตลาดน้ำคลองแดน, อุโมงค์เขาน้ำค้าง, วัดถ้ำตลอด,  
วัดเขารูปช้าง วัดพะโคะ, วัดเขาเก้าแสน, สวนสาธารณะหาดใหญ่, พุทธอุทยานเขาเล่, 
ด่านสะเดาแห่งใหม่, ควนคันหลาว, สวนสัตว์สงขลา, สวนประวัติศาสตร์พลเอก 
เปรมติณสูลานนท์, จุดชมวิวเขาคอหงส์, หาดแหลมโพธ์ , วัดมหัตมังคลาราม  

2) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม และการกีฬา ตลอดทั้งปี 
เช่ น  ปี ใหม่  (Night  Paradise Hatyai Countdown) สงกรานต์  (Hatyai Midnight 
Songkran) อาหารสองทะเล เทศกาลกินเจ วันสงขลา ลากพระ แข่งขันเรือยาวบาง
กล่ำ ตรุษจีน ไหว้พระเก้าวัด ลอยกระทง สมิหลาไตรกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด สงขลา
มาราธอน หาดใหญ่มิดไนท์รัน ฯลฯ พร้อมทั้งมีสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐาน สถานที่
ท่องเที่ยวน่าดึงดูดใจ และเป็นศูนย์กลางระบบการขนส่งและการคมนาคมที่
เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดีต่อการเป็น MICE 
CITY รวมถึงความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมอาหาร 

3) มีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 39 ชุมชน และมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ต้นแบบ ติด1 ใน 50 ทั่วประเทศ 

4) การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด 
5) มีด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย 3 ด่านใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  

ซึ่งสามรถรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี 
6) ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (SPORT City) ด้านความเป็นเลิศ มีความพร้อม

ในการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

จุดอ่อน 
1)  สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่สามารถ

รองรับอารยสถาปัตย์ทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และยังขาดการนำเทคโนโลยี  
มาใช้เพื่อการบริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวนานาชาติ 

2)  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวขาดการสื่อสารในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ รวมถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเอกภาพและขาดความต่อเนื่อง 
และขาดการสร้างความโดดเด่นและเรื่องราว (Story) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว และของที่ระลึก การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวยังขาด
การเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 

3) ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับมืออาชีพมีไม่เพียงพอ และบางส่วนยังมีปัญหา
ทักษะ ด้านภาษา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น  และขาด
บุคลากรทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการการท่องเที่ยวในกลุ่ม MICE 

4) ชุมชน หรือ เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการการท่ องเที่ ยว  และที่ พั กในชุมชนยังไม่ ได้มาตรฐานและไม่ เพี ยงพอ  
และผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่มีการผลิตแบบดั้งเดิม  ยังการขาดการออกแบบให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะ  (nice market) การแปรรูปที่
หลากหลาย การรับรองมาตรฐาน 

5) แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว สถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านการ
ได้รับรางวัลมาตรฐานในระดับประเทศยังมีน้อย หรือมีแต่หมดอายุการรับรองไปแล้ว 
ทำให้เกิดข้อด้อยในการแข่งขันในตลาด แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี
ความพร้อมในการรับการท่องเที่ยวนานาชาติ การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย การจัดการ
ปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว 

โอกาส 
1) นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social 

Network ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลามากข้ึน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

อุปสรรค 
1) การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวมีสูงทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มี

ความน่าสนใจแทนหรือระยะเวลาพำนักในจังหวัดสงขลาลดลง 
2) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ภาพลักษณ์ความไม่
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ด้านการพัฒนาภาคเกษตร 
2) นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเอ้ือต่อการเสริมสร้างศักยภาพทางการ

ท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการตลาด 
3) โครงการด้ านการท่ องเที่ ยวภายใต้ แผนงาน IMT-GT (Indonesia – Malaysia – 

Thailand Growth  Triangle) ซึ่งปรากฏโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตาม
รอยหลวงปู่ทวด การพัฒนาเมืองเก่าและ Green City เป็นต้น 

4) นโยบายของสายการบินต่างประเทศเพิ่มเที่ยวบินมายังสนามบินหาดใหญ่ เช่น สาย
การบิน TIGER AIR, AIR  ASIA  เป็นต้น 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกำหนดให้พัฒนาเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวสำคัญของภาค 

6) นักท่องเที่ยวมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาข้อมูลท่องเที่ยว  เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวมากข้ึน  

7) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ สปาลองสเตย์ 

8) การได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ตาม พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

ปลอดภัยของจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นักท่องเที่ยวจึงขาด
ความเชื่อมั่นต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3) ภัยธรรมชาติ/การกัดเซาะ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
4) การบริหารจัดการยังมีการบูรณาการน้อย งบประมาณ/โครงการ/บทบาท มีความทับ

ซ้อนไม่ชัดเจน กฎหมายระเบียบไม่เอ้ือและไม่ทันสมัย 
5) งบที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีจำกัดและไม่ต่อเนื่อง  
6) การเกิดโรคระบาด 
7) การพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ (มาเลเซีย) มากเกินไป เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน 
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ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
จุดแข็ง 

1) ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (245,771 ล้านบาท) และมีรายได้ต่อหัว 
149,027 บาท และมีดุลยภาพโดยมีสดัสว่นรายได้จากสาขาอุตสาหกรรม เปน็อันดับ 1 
ของภาคใต้ ร้อยละ 20และเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุด
ของประเทศ (52 % ของมูลค่าการค้าชายแดนทั่วประเทศ) มีผู้ประกอบการค้า
ชายแดน ทั้งนำเข้าและส่งออก โลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ที่มีความชำนาญทางการค้า 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 6 ของภาคใต้และ
เป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

2) ที่ตั้งของจังหวัดมีความพร้อมทางด้ านภูมิศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงการค้า การคมนาคม  
การส่ งออกที่ มีความสะดวก ต้นทุนไม่สู ง และสามารถเชื่อมโยงภายในประเทศ  
ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย อาเซียนตอนใต้ และระดับนานาชาติ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
มีความพร้อมต่อการสร้างโอกาสต่อการลงทุน การค้า และบริการเป็นเมืองเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญของภาคใต้ด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการบริการ ที่สำคัญของภาคใต้ 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นต้น 

3) เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากที่สุดของภาคใต้ และเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ 
สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรจากจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ตอนล่าง 

4) มีนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ตำบลฉลุง) และมีนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย และเป็นเมืองยางพารา (Rubber City) เป็นแหล่งผลิตถุงมือยางและ
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของประเทศที่ส่งออกไปทั่วโลก ทำให้สามารถเพิ่มการลงทุน
ด้านยางพาราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
จังหวัด ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการค้าและแปรรูปผลผลิตยางพารา และไม้ยางพารา ที่
สำคัญของประเทศ  
 

จุดอ่อน 
1) แรงงานยังคงขาดความรู้ ทักษะ และขาดขีดความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม พร้อมทั้งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
มีแรงงานบางส่วนเลือกงานทำ และมีการทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา  แรงงาน
ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงาน
ประเภทไร้ฝีมือ และยังต้องพึ่งพาแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน มีปัญหาแรงงาน
ผิดกฎหมายในพื้นที่ส่งผลต่อด้านสาธารณสุข)  

2) การเข้าถึงการพัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานของผู้ประกอบการรายย่อยยังมี
ข้อจำกัดในเร่ืองของทุน ที่จะขยายหรือพัฒนาให้ได้มาตรฐาน การขอรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เช่น อย. มผช. ฮาลาล มอก. ยังมีจำนวนน้อย เนื่องจากเกิดจากผู้ผลิต
และระบบการรับรองมาตรฐาน สถานที่ ดำเนินการกิจการต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐาน 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดยังพึ่งพารายได้จากยางพาราและ
อุตสาหกรรมยางซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีราคาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก  

4) การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังเน้นการแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออกเป็นวัตถุดิบ
ที่มีมูลค่าไม่สูง และการแปรรูปอาหารทะเลที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอกที่มี
ต้นทุนสูง ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการยกระดับ
การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ มีปัญหาจากมลพิษ ในการดำเนินกิจการ 
ในภาคอุตสาหกรรม (ขยะ กลิ่น น้ำเสีย) 

5) ไม่มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต หรือพัฒนาผลผลิต ทั้งต้นน้ำ กลาง
น้ำและปลายน้ำในระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สถานประกอบการขนาด
เล็กขาดทักษะและทุนในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

6) การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหาอุทกภัย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนและผู้ประกอบการค้าในการขยายกิจการ 
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ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
5) เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนและการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมทำให้มีโอกาสในการเพิ่มการลงทุนของผู้ประกอบการได้
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ และมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถเชื่อมโยงการค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นที่ภาคเหนือ 
ภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region :  NCER) ของประเทศมาเลเซีย 
ทำให้สงขลาเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  (Gate  Way) 
โดยเฉพาะการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติ อีก
ทั้งยังมีด่านพรมแดน 3 ด่าน ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านบ้านประกอบ ที่มีมูลค่า
การค้าชายแดนสูงที่สุดในประเทศ 

6) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นแบรนด์
การค้าและอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านการคัดเลือก ระดับ 
3 – 5 ดาว จำนวน 324 ผลิตภัณฑ์  และมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ตลอดจนชุมชนเมืองมีขนาดใกล้เคียงกับชุมชนชนบท ซึ่งทำให้มีศักยภาพ 
ในการบริโภคสูง  

7) มีแหล่งบ่มเพาะความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
ทั้งที่เป็นของสถาบันอุดมศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของสถานประกอบการสำคัญของ
จังหวัด เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Science Park) มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับแรงงานคุณภาพของพื้นที่ และมีแรงงานที่มีประสบการณ์ในการรองรับการ
เติบโตทางด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ พร้อมทั้งผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 
พ่อค้า นักลงทุน และมีองค์กรธุรกิจของภาคเอกชนที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง  
มีประสบการณ์ด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมีการ
รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง 

7) ขาดแหล่งรองรับการจ้างงานในกลุ่มแรงงานคุณภาพ (skilled labour) ทำให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของแรงงานคุณภาพไปสู่เมืองอุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานคร 
ระยอง และต่างประเทศ 

โอกาส 
1) มีแผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย

(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT)  แ ล ะ ก รอ บ
ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย (Joint Development Strategy 

อุปสรรค 
1) ภาวะความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า 

กระทบต่อการส่งออกของสินค้าของจังหวัด 
2) มาตรการกีดกันทางการค้าของบ้างประเทศเป็นอุปสรรคในการส่งออกสินค้าของ
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ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
for Border Areas : JDS) 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, นโยบายรัฐบาล, นโยบาย ศอ.บต.
ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญในการพัฒนา คุ้มครองดูแลแรงงาน เช่น ขยาย
การคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ 

3) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสทางการค้า การลงทุน 
4) นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเน้น การพัฒนานวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 

เป็นปัจจัยในการเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
5) มีสถานที่จดังานที่มีมาตรฐาน สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวน่าดึงดูดใจ และเป็น

ศูนย์กลางระบบการขนส่งและการคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศได้
สะดวก เป็นปัจจัยสนบัสนนุที่ดตี่อการเป็น MICE CITY 

6) นโยบายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 
4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” 

จังหวัด 
3) อุปสรรคในการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริการ เช่น มาตรฐานฮาลาล ของ

ไทยยังไม่ได้รับการรับรองในบางประเทศ, การกำหนดมาตรการการใช้มัคคุเทศก์
ท้องถิ่นของบางประเทศ 

4) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว เป็นผลให้การขยายตัวด้านการส่งออก
ลดลงและราคาสินค้าเกษตรบางชนิดลดลง 

5) กฎหมายผังเมืองไม่เอ้ือต่อการขยายอุตสาหกรรมและการลงทุน 
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ด้านการพัฒนาพลังงาน 
จุดแข็ง 

1) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่เอ้ือต่อการผลิตอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น 
การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซีย (JDA) แหล่ง
ถ่านหิน (สะบ้าย้อย) เศษวัสดุที่เป็นชีวมวล เช่น เศษไม้ยางพารา 

2) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจพลังงานที่สำคัญในภาคใต้ เช่น  
     1) โรงแยกก๊าซจะนะ มีกำลังการผลิต 425 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
     2) โรงไฟฟ้าจะนะ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ มีกำลังการผลิต 730 MW และ
ชุดที่ 2 มีกำลังการผลิต 800 MV ต่อวัน 
   3) มีคลังน้ำมัน/สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวมากที่สุด  
    4) มีระบบส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ ประมาณ 125 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน และสถานีแม่ระบบขนส่ง NGV ทางรถทั่วภาคใต้ ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
3) มีหน่วยผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และมีระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีสถานีการจ่าย

ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟ 
4) มีศูนย์เรียนรู้ในระดับชุมชนที่สามารถจัดการพลังงานของตนเองได้ เพื่อการลด

ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  

จุดอ่อน 
1) อุตสาหกรรมพลังงาน ยังมีปัญหาการบริหารจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
2) หลายภาคส่วนยังขาดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีต้นทุนพลังงานสูง ภาค

ประชาชน หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประหยัดพลังงานมีน้อย  

โอกาส 
1) กระแสการตื่นตัวในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหา

วิกฤติพลังงาน 
2) นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมแผนบูรณาการด้านพลังงานระยะยาว (TIEB) ทำให้มี

ความมั่นคงด้านพลังงาน  มากข้ึน 
3) การส่งเสริมการดำเนินการ green city และ Smart city 

อุปสรรค 
- ความไม่เชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในการผลติไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงด้าน
พลังงานในพืน้ที่ เชน่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าขยะ เป็นตน้ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
จุดแข็ง 

1) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางราง
เชื่อมโยงภาคใต้ ทั้งฝั่งอันดามัน อ่าวไทย อาเซียนและนานาชาติ 

2) การขนส่งระบบรางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถสร้างความ
สะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศกับประเทศอาเซียนตอนล่างและนานาชาติ  : ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 
สามารถเชื่อมต่อไปยังปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ 

3) มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกที่เชื่อมโยงเส้นทางไปยังพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทยอันดามันและประเทศ 
เพื่อนบ้าน และมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงเส้นทางหลัก และเส้นทาง 
รองให้ครอบคลุมเส้นทางการท่องเที่ยว 

4) เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ  
มีท่าเรือพาณิชย์ที่ให้บริการเพื่อการขนส่งสินค้า การบริการทางด้านประมง 
และการขนส่งน้ำมันรองรับความต้องการของพื้นที่ภาคใต้  

จุดอ่อน 
1) มีปัญหาการจราจรหนาแน่นติดขัดในเมืองใหญ่และเมืองชายแดน จากสภาพถนนที่มีความ

คับแคบและการขาดวินัยทางจราจร โดยจอดรถบริเวณริมทางสาธารณะไม่เป็นระเบียบ 
2) การขนส่งโดยรถไฟใช้ระบบรางเดียวทำให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวก และหัวรถจักรไม่

เพียงพอในการขนส่งสินค้าทางราง 
3) ขาดการวางโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อการค้าการลงทุนอย่างเป็นระบบ 
4) การรองรับของท่าเรือสงขลาไม่เพียงพอต่อปริมาณการส่งออก และยังไม่มีการพัฒนาขีด

ความสามารถและนวัตกรรม มีความคิดเห็นที่แตกต่างของภาคประชาชนและประชาสังคม 
ทำให้เกิดการส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางทะเล 
 

โอกาส 
- นโยบายรัฐบาลสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจชายแดน 
เช่น รถไฟรางคู่เส้นทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองแนวใหม่ สาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย- มาเลเซีย ท่าเรือน้ำ 1 ท่าเทียบเรือ 2 

อุปสรรค 
1)  การส่งออกสินค้าทางราง ผ่านสถานีรถไฟปาดงัเบซาร์ (สถานรีถไฟร่วม ไทย-มาเลเซีย) 

ประเทศไทยต้องจา่ยค่า GST จำนวน 6 % เป็นการเพิ่มภาระตน้ทุนกับผู้ส่งออกสินคา้ 
2) นโยบายรัฐบายทีไ่ม่ต่อเนื่องต่อการสนับสนนุเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ด้านการพัฒนาแรงงาน/การศึกษา/คุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 

1)  เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ที่มีการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมีมหาวิทยาลัยในจังหวัด 5 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และมีวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิทยาการสมัยใหม่ 
การเรียนรู้ออนไลน์ เป็นแหล่งกวดวิชาสำคัญของภาคใต้ ตลอดจนมีศูนย์การ
เรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยจากภูมิภาคอ่ืนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น  
ซึ่งทำการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ 

2) ความเข้มแข็งขององค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานประกอบการ 
และสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการประสบความเร็จในการ
พัฒนาชุมชน มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอดีเด่น 
(พชอ.) ดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 3 แห่ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ที่  
อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะเดา และมีกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต) ที่เข้มแข็งโดยมีการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 

3) เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของภาคใต้  โดยมี
โรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 2 แห่ง สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 17 แห่ง (โรงพยาบาลศูนย์  /ทั่ วไป / ชุมชน) สังกัด
กระทรวงกลาโหม 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง และมีความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ มีความพร้อมทางด้านวิทยาการทางการแพทย์ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางขั้นสูง หน่วยบริการทางการแพทย์มีคุณภาพและมาตรฐาน และมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดอ่อน 
1) การเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม และการเป็นพลเมืองของประชาคมโลกที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตยังมี
น้อย ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการจัดการ
สมัยใหม่ ทักษะนวัตกรรม และทักษะนวัตกรรมสากลของประชาชนยังต้องได้รับ
การพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่
เอ้ือต่อการศึกษาและเรียนรู้ทางไกลของกลุ่มคนที่มีภาวะเปราะบาง 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ แต่ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 ยกเว้นวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 50 ใน 2 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยขาด
ครูผู้สอนที่จบตรงวิชาเอกและขาดทักษะการสอนเด็กปฐมวัย 

3) ประชาชนมีปัญหาสุขภาพเรื่องโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรควัณ
โรค โรคเอดส์  มีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นต้น และมีปัญหาด้านภัยคุกคามทาง
สุขภาพที่ เติบโตและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการผลิต การจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก และมีการโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ที่โอ้อวดเกินจริง การใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปและไม่ถูกต้อง การ
ใช้ชีวิตในการทำงานที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน 

4) โครงสร้างประชากรของจังหวัดสงขลา เป็นสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลจาก
ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมิถุนายน 2564 
จังหวัดสงขลามีผู้สูงอายุ จำนวน 229,680 คน คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของจำนวน
ประชากร และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประชากรวัยแรงงานน้อยลงเมื่อเทียบกับ
สัดส่วนประชากร ส่งผลต่อกำลังแรงงานการผลิตทั้งภาคเกษตรแลของจังหวัดสงขลา 
ในขณะที่ต้องจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชากร
ช่วงวัยผู้สูงอายุมากข้ึน     
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ด้านการพัฒนาแรงงาน/การศึกษา/คุณภาพชีวิต 
4) เครือข่ายผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง โดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 

ประจำจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่ให้การดูแลชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
และสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 329 ชมรม 
ในจำนวนนี้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 97 ชมรม นอกจากนี้ยังมี
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ อีกจำนวน 11 องค์กร  
ซึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่ อง มีผู้สูงอายุต้นแบบที่มี
ศักยภาพ มีองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการดูแลสวัสดิภาพ
ผู้สูงอายุ มีหน่วยบริการและอภิบาลผู้สูงอายุ 

5) สถานประกอบการและองค์กรที่ขับเคลื่อน CSR อย่างเข้มแข็ง และมีผลการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน เช่น บริษัท กรีนริเวอร์ จำกัด (ให้การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
จนผู้สูงอายุสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง) บริษัทศรีตรัง จำกัด (จ้างงานคน
พิการในชุมชนในจำนวนที่มากกว่ากฎหมายกำหนด) มูลนิธิชุมชนสงขลา (จัดทำ
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และศูนย์อาสาสร้างสุข (ให้
ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน CSR 
จังหวัดสงขลาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการความช่วยเหลือ) เป็นต้น 

6) มีศูนย์ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น Application I-Med@Home ที่
สามารถบันทึกข้อมูลผู้ด้อยโอกาสผ่านโทรศัพท์มือถือและแสดงกำหนดจุดลง
แผนที่ได้ โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ นำไปสู่
การส่งต่อข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินงาน CSR ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ด้อยโอกาสด้วย 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีผลงานเด่นระดับประเทศ และมีการจัดสวัสดิการ
ด้านการศึกษา เพื่อการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

5) ความแตกต่างทางสังคมและความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้งในมิติเศรษฐกิจ ศักยภาพใน
การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใน
ตัวเมือง ยังมีประชาชนกลุ่มที่ยากจน กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
และเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง  
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ด้านการพัฒนาแรงงาน/การศึกษา/คุณภาพชีวิต 
8) มีระบบสวัสิการสังคมทั้งการศึกษา การสาธารณสุข การสร้างงานอาชีพ 

เพื่อการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา  
ที่ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง ให้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
- ศูนย์สร้างสุขชุมชน (ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน) 
- ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน (ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ เช่น รถโยก รถเข็น บริการฟรี

สำหรับคนพิการ) 
- ธนาคารสร้างสุขชุมชน (บริการยืมคืนกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยหายใจ) 
- บ้านสร้างสุขชุมชน (ร่วมกับอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับสภาพที่อยู่

อาศัยให้กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง)  
9) มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลาตามช่วงวัย (แบ่งตามช่วงวัย)  
ทำให้มีการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงอายุอย่างต่อเนื่อง เป็นแผนใน
ระยะยาว โดยจำแนกเป็นช่วงอายุ 
   - ช่วงวัย 0 – 5 ปี 
   - ช่วงวัย 7 – 14 ปี 
   - ช่วงวัย 15 – 21 ปี 
   - ช่วงวัย 15 – 59 ปี 
   - ชว่งวัยผู้สูงอายุ 

โอกาส 
1) มีระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เอ้ือให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน

ด้านคุณภาพชีวิต  ด้ านสาธารณสุข เช่น  ระเบี ยบสำนักนายก ว่าด้ วย 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอ (พชอ.) ปี 2561  พ.ร.บ.

อุปสรรค 
1) ความเจริญด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้เด็ก

และ เย าวชน เกิ ด ค่ านิ ย มที่ ไม่ เห ม าะสม  เช่ น  ก ารแต่ งก าย  ก ารใช้ ภ าษ า  
การบริโภค เป็นต้น 
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ด้านการพัฒนาแรงงาน/การศึกษา/คุณภาพชีวิต 
ควบคุมโรคติดต่อ ปี 2558  พ.ร.บ.สาธารณสุข ปี 2535 เป็นต้น 

2) นโยบายหลักประกันสุขภาพสนับสนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมด้าน
สุขภาพระดับพื้นที่ 

3) เทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
เช่น ระบบ 3G  4G 

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2) มาตรการบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด 
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ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
จุดแข็ง 

1) มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าต้นน้ำ  ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ป่า
ชายหาด ป่าพรุ สัตว์น้ำ นกน้ำ และแหล่งแก๊สธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายาก เช่น 
โลมาอิรวดี 

2) สงขลาเป็น 1 ใน 15 ของจังหวัดในประเทศไทย ที่มีแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลาปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนแม่บท
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาที่จะทำให้อุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาเป็นอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

3) จังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมีหน่วยงานที่มีความโดดเด่นที่ประสบความสำเร็จทางด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่
ยั่งยืน ประเภทแข่งขัน เพื่อรับ Certificate of Recognition รางวัลชนะเลิศ
เมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านอากาศ พ.ศ. 2564) 

4) มีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองที่มีสองทะเลเชื่อมต่อกันระหว่างทะเลสาบสงขลา
และทะเลอ่าวไทยซึ่งทะเลสาบสงขลามีลักษณะพิเศษ เป็นทะเล 3 สามน้ำ (น้ำจืด 
น้ำกร่อย และน้ำเค็ม) 

5) มีพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระดับประเทศ คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองสะเดา และเทศบาล
ตำบลบางเหรียง และระดับพื้นที่ คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ 
และเทศบาลตำบลปริก 

6) มีการสรา้งเครือข่ายราษฎรช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ เช่น เครือข่ายราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เครือข่ายป่าชุมชน  เครือข่ายความร่วมมือในการ
ควบคุมไฟป่า เครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า เครือข่ายเกษตรกรปลูกสร้างสวนป่า 
และมี เครือข่ าย/องค์ กรภาคประชาชนที่ เข้ มแข็ งในการร่วมดู แลรักษา

จุดอ่อน 
1) แนวปะการังเสื่อมโทรม แหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ศักยภาพของ

แหล่งหญ้ าลดลง และผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และพืชน้ำ สาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการกระทำของมนุษย์ เช่น การพัฒนา
ชายฝั่งและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ (ท่าเรือ, การเดินเรือ) การลักลอบปล่อย
น้ำเสียลงทะเลและน้ำจืดจากทะเลสาบสงขลา การเกิดรั่วไหล ของน้ำมันลง
ทะเล การทิ้งขยะลงทะเล ทำให้ทะเลสาบตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนและ
ขยะในทะเล เคร่ืองมือประมง เป็นต้น 

2) ขาดสถานที่กำจัดขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และระบบน้ำเสียชุมชนไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด น้ำเสียบางส่วนไม่ได้รับการ
บำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ ตลอดจนปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก
ประชากรแฝงและตามแนวโน้มการเจริญการเติบโตของชุมชนเมือง 

3) การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มี
ความเข้มแข็งและขาดความต่อเนื่อง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่เหมาะสม
และเกินศักยภาพการรองรับของทะเลสาบสงขลา เช่น การประมง การใช้ที่ดิน 
การเลี้ยงกุ้ง เป็นต้น ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าขาดจิตสำนึก
ไม่เคารพกฎกติกา ไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้น เช่น ไฟป่า 

4) กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ  
ยังไม่มีความเข้มแข็ง และขาดความต่อเนื่อง และการขาดการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัดตลอดจน ขาดการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวเขตป่าไม้ที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 

5) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ถูกบุกรุก เกิดปัญหา
อุทกภัย การตื้นเขินของทะเลสาบ และไฟป่า มีการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งไม่
สามารถกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ได้ มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการพังทลายของ
หน้าดิน พร้อมทั้งการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการทำการเกษตร
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ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ธนาคารปู กลุ่มอนุรักษ์ป่าผาดำ 

7) มีศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เป็น
หน่วยงานประสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมครูป่าไม้ 

8) มีหน่วยงานด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยด้านป่าไม้ เช่น ศูนย์วิจัย
วัสดุทดแทนไม้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

9) จังหวัดสงขลามีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น เช่น โลมาอิรวดี 
ทะเลสาบสงขลา ปลากะพงขาว และมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจประจำถิ่น (ปลากะพง
ขาว ปลากะพงสามน้ำ ปลาตะกรับ ปลาดุกทะเล ปลากระบอก กุ้งก้ามกราม
กระแสสินธุ์ ควายน้ำระโนด) 

และอยู่อาศัย 
6) มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากลักษณะทางกายภาพ  ได้แก่ การพัฒนา

พื้นที่ชายฝั่ งและพื้นที่ ริมทะเลในรูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งถิ่นฐาน และ
สิ่งก่อสร้าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสูบน้ำทะเลมาใช้เพื่อการเพาะเลี้ยง การ
วางท่อระบายน้ำทิ้งและการเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้ำ และหรือร่องน้ำ การ
ก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ (ก่อสร้างสะพาน สร้างท่าเทียบเรือและถนนเลียบชายฝั่ง)  
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของภาครัฐ  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน เช่น กำแพงกันคลื่น  หินทิ้ง และรอดักทราย เป็นต้น บางครั้ง
อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง
มากข้ึน 

7) ความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล
ควบคุม  และบั งคั บ ใช้ กฎ ระ เบี ยบหรือกฎหมายส่ ง เสริมดู แล รักษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส 
1) นโยบายของรัฐ ในการสนับสนุนการสร้างเมืองสีเขียวในทุกจังหวัดทำให้เกิดกระแส

การพัฒนาเมืองสีเขียวมากขึ้นและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Green 
City ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT  ส่งเสริมให้จังหวัดสงขลา ดำเนิน
โครงการจัดตั้งเมืองสีเขียว (Green City) และแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561 - 
256 

2) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้
ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน   

3) แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภาคใต้   
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

4) นโยบายการขับเคลื่อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) 

อุปสรรค 
1) เป็นพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศ

อินโดนีเซียโดยเฉพาะในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
2) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน  ทำให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลาเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
4) กระแสด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้มีผลต่อทัศนคติของชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 
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ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
5) นโยบายส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) ในการสนับสนุนดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และติดตามด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

6) มีการประกาศทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7) มีการแก้ไข/เพิ่มเติม/บัญญัติใหม่กฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ เชน่ มาตรา 7 แห่ง 
พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  พรบ.คทช. พ.ศ. 2562 เพื่อ
ลดข้อจำกัดในการใช้ประโยชนท์รัพยากรป่าไม้ในดา้นตา่ง ๆ  

8) รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำทำให้ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของจังหวัด เพิ่มข้ึนจากการดำเนินการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 

9) มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
และนโยบายภายใต้แผนปฏบิัตกิารประเทศไทยไร้ขยะ “จังหวดัสะอาด” 
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ด้านการพัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จุดแข็ง 

1) มีการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
2) มีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ 4 อำเภอความมั่นคง 
3) จุดตรวจความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเพื่อสร้างความสนใจในความปลอดภัยของ

ประทศ อำเภอจะนะ (จุดตรวจบ้านควนมีด) ,อำเภอนาทวี (จุดตรวจบ้านโต้นนท์), 
อำเภอหาดใหญ่ (3 จุด คือ จุดตรวจบิ๊กซี, จุดตรวจธนาคารกรุงไทยและจุด
ตรวจเมโทรแคท), อำเภอเมือง (2 จุด คือ จุดตรวจชลาทัศน์และจุดตรวจ
สวนสาธารณะ 72 พรรษา), อำเภอสะเดา จำนวน 2 จุด (จุดตรวจทับโกบ
และจุดตรวจหน้า ฉก.ร.5) อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา จำนวน 5 จุด 

4) จุดตรวจกองกำลังภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 8 จุด 
5) มีการเพิ่มภูมิคุ้มกันและปิดกั้นยาเสพติดหลายประการแก่กลุ่มผู้มีโอกาสเข้า

ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดเพื่อลดผู้เสพรายใหม่/ผู้กระทำผิดรายใหม่ 
6) มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 140 แห่ง เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน

ทางด้านกฎหมายและการคุ้มครอง ผดุงความยุติธรรมของประชาชน 

จุดออ่น 
1)  มีพื้นที่เพ็งเล็งซึ่งมีเหตุการณ์ในห้วงปี 2562 ซึ่งยากจะลาดตระเวนเข้าถึงได้สะดวก 
2)  ชุดเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ไม่เพียงพอในการป้องกันตลอดแนวชายแดนไทย -มาเลเซีย  

มีช่องทางที่สามารถข้ามแดนระหว่างชายแดนไทย – มาเลเซีย หลายช่องทางที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างเข้มงวด และเป็นพื้นที่เส้นทางลักลอบนำเข้า แหล่งพัก เพื่อจำหน่ายและส่ง
ต่อยาเสพติดไปประเทศเพื่อนบ้าน 

3)  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยจิตเวชจาก
การใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้น 

4)  ขาดการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังระเบียบวินัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามระเบียบ  
5)  ขาดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้มีข้อขัดแย้งอันเกิดจาก

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
6)  มีการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้

รถ ใช้ถนน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขาดมาตรฐาน และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7)  ขาดการควบคุมกำกับดูแลและรักษาผลประโยชน์ทางทะเล  
โอกาส 

1) มีการพัฒนาแผนความมั่นคงในทางเศรษฐกิจในพื้นที่ความมั่นคง 
2) การปรับลดมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ 4 อำเภอ ทำให้ภาพลักษณ์ของการ

เป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ปกติที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยว 

อุปสรรค 
1)  มีการบิดเบือนข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาชวนเชื่อ 
2)  ระบบเทคโนโลยีและความเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 

เช่นการโจรกรรมข้อมูล การปลอมแปลงเอกสารทางราชการต่างๆ เป็นต้น 
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4) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการพัฒนา 
(1) การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 

ซึ่งถูกเร่งให้เร็วขึ้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาคการค้าและพาณิชกรรม รวมทั้ง
ภาคขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการ  
ซื้อสินค้าและบริการผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการที่ไม่ทันปรับตัวและไม่มีสร้างศักยภาพในการปรับตัวที่เพียงพอ เศรษฐกิจและสังคมกำลังเข้าสู่  
ยุค Digital Economy ประกอบกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่เน้นการทำธุรกรรมผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ทำให้
ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากข้ึนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

(2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะ
ปกติใหม่ ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมาประเทศและจังหวัดประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่มา
อย่างต่อเนื่อง ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เน้น  
การสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางผ่านพรมแดนของจังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจการค้าของเมืองชายแดน และส่งผลต่อเนื่องสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจการค้าอ่ืน ๆ การเดินทางมีข้อจำกัดเนื่องจาก
มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ภาคการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดได้รับ
ผลกระทบ แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง 

(3) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 201925 แนวโน้มการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพลิกผันจากภายนอก
ประเทศล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การพัฒนาภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาประเทศ/จังหวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ  
และความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ามกลาง  
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วดังกล่าวเพ่ือให้ประเทศ/จังหวัดมีความสามารถในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยง
จากภาวะวิกฤติและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และเดินหน้า  
การพัฒนาประเทศ/จังหวัดอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นกรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศ/จังหวัดจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ/จังหวัดให้สามารถ “ล้มแล้วลุก” 
(Resilience) โดยการพัฒนาประเทศ/จังหวัดภายใต้แนวคิด Resilience ซึ่งให้ความสำคัญกับมิติ 3 ประกาศ 
ประกอบด้วย (1) การพร้อมรับ/Cope หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ  
(2) การปรับตัว/Adapt หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางที่ดำเนินการอยู่ให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศ/จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป (3) การเปลี่ยนแปลง
เพ่ือพร้อมรับเติบโตอย่างยั่งยืน/Transform หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัย พ้ืนฐาน อาทิ 
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแส
การเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการพัฒนาโดยรวม 

 
25 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19    
พ.ศ.2564 - 2565 กรุงเทพฯ 
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(4) การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ภาวะการขยายตัวของความเป็นเมือง 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และบริการสาธารณะ การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ในกรณีของจังหวัดสงขลาประชากรมากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ความเป็นเมืองจะสนับสนุน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการและภาคการผลิต ทำให้ต้องเร่งการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม อัตราการเร่งของความเป็นเมืองย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความหนาแน่น 
ของประชากรในเขตเทศบาลจะทำให้ปริมาณขยะและน้ำเสียเพ่ิมขึ้น สัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น ภาวะ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

(5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นตามแนวโน้มของอุณหภูมิโลกที่เพ่ิมขึ้น  
หลายภูมิภาคท่ัวโลกอาจเผชิญความถี่ของการเกิดพายุที่บ่อยขึ้นตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ สภาพภูมิ
ประเทศของจังหวัดสงขลาเป็นที่ราบลุ่มและมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการทำเกษตรกรรมจึงมี
โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในหลายรูปแบบ อาทิ การรุกล้ำของน้ำเค็มใน
พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ น้ำท่วมฉับพลัน ภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร รวมทั้งความต้องการน้ำ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเมือง (Urbanization) และกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและย่านโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบกับรูปแบบการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและพฤติกรรมใช้น้ำของประชาชนทั่วไป
ยังขาดการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง อาจก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตภาคเกษตรที่พ่ึงพิงสภาพดิน ฟ้า อากาศ และ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหากัดเซาะเพ่ิมมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายของฐานทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่
เกษตรกรรมในพ้ืนที ่

(6) การพัฒนาและการบริโภคที่เน้นความสมดุลและยั่งยืน ความนิยมและแนวโน้มพฤติกรรม
ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับวาระการพัฒนา
ระดับโลกที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสมดุลและความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลิตภาคเกษตรที่เน้นเกษตรกรรมแม่นยำ
และความปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การพัฒนานวัตกรรมอาหารที่เน้นสุขภาพซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจและ
ปรับเปลี่ยนความนิยมมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

 
5) ข้อจำกัด/ความท้าทาย 

(1) เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นการทำแบบเชิงเดี่ยวและประสิทธิภาพการผลิตต่ำ เกษตรกร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนสูง ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่สภาพ
ภูมิอากาศ ขาดการสร้างคุณค่าและแปรรูปของสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก  
ขาดการเชื่อมโยงผู้ผลิต/ เกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงประกอบกับแนวโน้มค่านิยมการบริโภคที่มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย กระแสการพัฒนาเกษตรกรที่เน้นการพัฒนาอย่างยืนของฐานทรัพยากรและสร้าง
คุณค่า/รายได้ให้ชุมชน จึงเป็นความท้าทายสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เน้นการสร้างคุณค่า เกษตร
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สมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเพาะปลูก ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตรและความยั่งยืนของทรัพยากรนำไปสู่การสร้าง
รายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้เกษตรกร 

(2) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดลดลง
อย่างต่อเนื่อง ระบบประกันทางสังคมไม่ทั่วถึง อัตราพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงาน / 
ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม แรงงานร้อยละ 50 เป็นแรงงานนอกระบบยังขาดหลักประกันทางสังคม 
ประกอบกับกำลังแรงงานที่มีอยู่มีทักษะแรงงานไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
จึงต้องเร่งรัดการฝึกทักษะแรงาน (Reskill/ Upskill) เพ่ือสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของแรงงาน 

(3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านพรมแดนไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์
การขนส่งข้ามพรมแดนขาดความคล่องตัว ด่านศุลกากรแห่งใหม่สร้างเสร็จเมื่อปี 2562 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการ
ให้บริการได้ เนื่องจากขาดถนนที่จะเชื่อมกับด่านศุลกากรของมาเลเซียซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและออกแบบ  
ความเหมาะสมของแนวถนน และถนนที่จะเชื่อมโยงระหว่างถนนหมายเลข 4 ไปสู่ด่านศุลกากรแห่งใหม่ยังไม่
ดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้ง ท่าเรือน้ำลึกสงขลาปัจจุบันมีศักยภาพจำกัดในการขยาย และความล่าช้าและแรง
ต่อต้านจากประชาชนบางส่วนในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2  

(4) โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนยังขาดมาตรฐาน ปลอดภัย 
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เขตย่านเมืองเก่าสงขลาและพ้ืนที่ต่อเนื่องยังขาดการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงามและปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและเชื่อมโยงระหว่างเมืองสำคัญยังขาด
ประสิทธิภาพและการเข้าถึงได้ส่งผลต่อเนื่องต่อการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  
และได้รับความนิยม สู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ 

(5) ประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังขาดความสมดุลและยั่งยืน อาทิ 
ความสามารถให้การบริหารจัดการขยะยังต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ผ่านย่านเขตเมือง/ เทศบาลประชากรหนาแน่นและย่านโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่รุนแรงในเขตพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ เมืองสงขลา และเทพา ปัญหาการเสื่อมโทรมและการจัดสรรการใช้
ประโยชน์ฐานทรัพยากรทะเลสาบสงขลาที่ขาดการบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ดังกล่าวยังคงเป็น
ปัญหาสำคัญของของจังหวัดสงขลาที่ต้องเร่งรัดแก้ไขและบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

(6) เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล26 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 การดำเนินงานของภาครัฐให้ความสำคัญกับการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน การปลุกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้สันติวิธี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา (2563) 
ยังมีสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดจากปัญหาขาดเสถียรภาพและธรรมาภิบาลของรัฐอันจะสะท้อนถึงการขาด
ความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง รวมถึงความขัดแย้งทางความคิดระหว่างวัยและกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่สะสมมานานในสังคมไทย ประกอบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งความแพร่หลาย
อย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) อันนำมาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง การติดตาม
ผลงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แตกต่าง
หลากหลาย สามารถเป็นได้ทั้งโอกาสในการสื่อสารทำความเข้าใจและลดความขัดแย้งในสังคม ในขณะเดียวกันก็
นำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนอย่างแนบเนียน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบ่ม

 
26 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13  
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เพาะชุดความเชื่อชักจูงทางความคิด และสร้างความเกลียดชัง เพ่ือให้เกิดความแตกแยกทางสังคม ซึ่งปัญหา  
การขาดเสถียรภาพและธรรมาภิบาลทางการเมืองยังคงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป 

 
6) ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสงขลา 

(1) เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของภาคใต้ สินค้า
เกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว และการประมงส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มแปรรูปการเกษตร 
อาหารทะเลกระป๋อง ยางพาราแปรรูป ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา 
และสะเดาประกอบกับมีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่งผลิตงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่สามารถต่อยอด และใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และแนวโน้มการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) เป็นเป้าหมายปลายทางการเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ทั้งจากนักท่องเที่ยว  
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและมีความหลากหลาย ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ ยวเมืองเก่าสงขลา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมทั้ง 
เป็นเมืองไมซ์ (Mice City) และเมืองกีฬาของภาคใต้ (Sport City) ประกอบกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เน้น 
การสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เน้นความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งสถานประกอบการที่พักแรมหลากหลาย 
สงขลาจึงมีศักยภาพท่ีโดดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศประเทศ 

(3) จังหวัดสงขลาเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคใต้เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์และอนุภูมิภาค IMT - GT และมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศ  มีพรมแดนติดต่อ 
กับมาเลเซียทางทิศใต้ในพ้ืนที่อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย  มีจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย - 
มาเลเซีย จำนวน 3 ด่านประกอบด้วย (1) ด่านสะเดา - ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ด่านศุลกากรแห่งใหม่ซึ่งแล้ว
เสร็จเมื่อปี 2562 (2) ด่านปาดังเบซาร์ - ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส เส้นทางรถไฟจากชุมทางหาดใหญ่ถึง 
ด่านปาดังเบซาร์ประมาณ 44 กิโลเมตร และ (3) ด่านบ้านประกอบ - ด่านดูเรียนบูรง รัฐเคดาห์ เชื่อมโยง 
ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางรางและทางบกที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจของ  
รัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 

(4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลได้กำหนดให้พ้ืนที่ 4 ตำบล
ของอำเภอสะเดาประกอบด้วย ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา พ้ืนที่รวม 
345,187 ไร่ คิดเป็น 552.30 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีเป้าหมายการพัฒนา คือ 
อุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการส่งออกและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีด่านพรมแดนสะเดาและด่านพรมแดน
ปาดังเบซาร์ เชื่อมต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจของรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)  
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเชิงCluster สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำ และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) อำเภอสะเดา พ้ืนที่รวมประมาณ 927 ไร่ 

(5) นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสนับสนุนการลงทุน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริม  
การลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนด 2 มาตรการ คือ (1) มาตรการส่งเสริม 
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และ  
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4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และ (2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และ
อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท โดยกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับโครงการ 
ลงทุนเดิมและโครงการลงทุนใหม่ อาทิ การยกเว้นเงินได้นิติบุคคล การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขา
เข้าเครื่องจักร การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับส่งเสริม เป็นต้น 

(6) โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการขยายผลโครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอ
จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทั้งระบบและ
ครบวงจร เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่าง  
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของ
ภาคเอกชนเป็นสำคัญ และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยให้ ศอ.บต. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(7) จังหวัดสงขลามีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงระหว่าง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่างและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม 
เนื่องจาก   มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนน รถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ เชื่อมโยงระหว่างอำเภอจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้านทำให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางคมนาคม การค้าการลงทุน และการเดินทาง
ท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคของประเทศรวมทั้ง 
แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางรางของรัฐบาลจะเป็นโอกาสสำคัญให้สงขลากำหนดบทบาทการพัฒนาเป็นประตู
เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาค IMT-GT 
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3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน จังหวัดสงขลามีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มูลค่าการค้า
ชายแดนสูงสุดของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จึงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจทางตอนบนของภาค ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง 
โดยใช้ความโดดเด่นจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในฐานะการเป็นเมืองการค้าชายแดน 
รวมทั้งฐานทรัพยากรที่โดดเด่น เช่น ทะเลสาบ 3 น้ำ (น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย) แห่งเดียวในประเทศไทย และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาค ทั้งฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางการแพทย์ 
 พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนในจังหวัดสงขลาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรม
และจริยธรรม และมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ทุกคนเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการภาครัฐ สามารถลดความเหลื่อมล้ำ และครอบครัวมีความสุข  การใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน และการดำเนินโครงการ Green City มีความต่อเนื่อง  
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง การเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
3.2.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1) พันธกิจ 
(1) พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตร 

เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้เชื่อมโยงอาเซียน 
(2) พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ประชาชนมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง เติบโตบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(4) รักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย เอ้ือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและหนุนเสริม  

การพัฒนาของเศรษฐกิจ 
2) ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ข้อมูลปฐีาน 
เป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
1) เศรษฐกิจ

เจริญเติบโต 
    อย่างมีเสถียรภาพ  
2) ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีบน
วิถีความพอเพียง  

3) คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ท่ีดีและรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1.0 

อัตราขยายตัว GPP ย้อนหลัง 3 
ปี (2558 -2562) ร้อยละ 1.07 
ปี 2562 GPP  
หดตัวร้อยละ -2.09 

1 1 1 1 1 

ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน 
ค่าเป้าหมาย : ไมเ่กิน
ร้อยละ 6.14  
(ค่ากลางประเทศ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
ปี 2560 = 3.10 
ปี 2561 = 8.29 
ปี 2562 = 6.01 

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ข้อมูลปฐีาน 
เป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
ให้ยั่งยืน สัดส่วนของขยะมูลฝอย

ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง  
เป้าหมาย : 85.36 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง  
ย้อนหลัง 3 ปี  
(2561 – 2563)  
ร้อยละ 80.75 
ปี 2561 = 75.72 % 
ปี 2562 = 81.18 % 
ปี 2563 = 85.36 % 

85.36 85.36 85.36 85.36 85.36 

ร้อยละของหมู่บา้น/
ชุมชนได้รับการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง 
เป้าหมาย :ร้อยละ 100 

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนด 
จำนวน 1,217 หมู่บ้าน/ชุมชน 

100 100 100 100 100 

 
3.2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

1) ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน  
การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพ่ิม แข่งขันได้  
(2) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ือสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการค้ามีความเข้มแข็ง  

มีศักยภาพระดับประเทศและนานาชาติ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนที่สำคัญของประเทศ และการค้า
ชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

(4) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐาน เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างงาน 
อาชีพ และเศรษฐกิจที่มั่นคง  

(5) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
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เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลปีฐาน  
เป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ  
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เพิ่มข้ึน 
ค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 1.0 

อัตราขยายตัว GPP ย้อนหลัง 3 
ปี (2558 -2562) ร้อยละ 1.07 
ปี 2562 GPP  
หดตัวร้อยละ -2.09 

1 1 1 1 1 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2 
 

การค้าชายแดนย้อนหลัง 3 ปี   
ปี 2561= 301,643 ลบ. 
ปี 2562 = 267,147 ลบ. 
ปี 2563 = 243,583 ลบ. 
ปีฐานมูลค่าการค้าชายแดนเฉลีย่
ย้อนหลัง 3 ปี =270,791 ลบ. 

1.5 1.5 1.5 2 2 

รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5 

รายได้จากการท่องเทีย่ว ปี 2565 
N/A 
 

5 5 5 5 5 

จำนวนฟาร์มที่ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรต่าง ๆ เช่น 
GAP GFM CoC เกษตร
อินทรีย์ 
ค่าเป้าหมาย : 2,000 ฟาร์ม 

จำนวนฟาร์มทีไ่ด้รับรอง
มาตรฐานการปฏิบัตทิาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(GAP) ค่าปีฐาน 2561-2563 
จำนวนรวม 1,416 ฟาร์ม 

400 400 400 400 400 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
2) ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมคุณภาพ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
3) พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสงขลาเมืองไมซ์ (Songkhla MICE City) สู่การเป็นจุดหมายปลายทาง 

ยอดนิยมระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
5) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเมืองเก่าสงขลาให้

เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 
6) พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่

ประชาชนและชุมชน  
7) ยกระดับเศรษฐกิจสงขลาสูเ่ศรษฐกิจยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนาการค้าและบริการแห่งอนาคต 
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2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ื อให้ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดีบนฐานความรู้ และอยู่ ร่ วมกันอย่ างมีความสุขภายใต้ สั งคม 

พหุวัฒนธรรม 
2) เพ่ือประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง  
3) เพ่ือยกระดับจังหวัดสู่ศูนย์กลางแห่งการศึกษา การเรียนรู้ และการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
4) เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 
ข้อมูลปฐีาน 

เป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีบนวิถีความ
พอเพียง  

 

ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน 
ค่าเป้าหมาย : ไมเ่กินร้อยละ 
6.14 (ค่ากลางประเทศ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ปี 2560 = 3.10 
ปี 2561 = 8.29 
ปี 2562 = 6.01 

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 51 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษา (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6  

41 43 46 49 51 

ร้อยละประชากรทีเ่จ็บป่วย 
เป็นผู้ป่วยใน 
ค่าเป้าหมาย : ไมเ่กินร้อยละ 
11.23 (ค่ากลางประเทศ) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ร้อยละ) 
ปี 2560 = 11.44 
ปี 2561 = 12.02 
ปี 2562 = 12.05 

11 11 11 11 11 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) พัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ ส่งเสริมการนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ 

(Best Practice) มาเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของประชาชนทุกช่วงวัย 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอดและสร้างสรรค์ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และศิลปะร่วมสมัย เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
4) ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างความสุขแก่ประชาชนสู่เมืองแห่ง

ความสุข สุขภาวะดี  
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมสุขภาวะที่พ่ึงตนเองทางสุขภาพในเบื้องต้นได้  

6) พัฒนา ฟ้ืนฟู และเยียวยาทางเศรษฐกิจและสังคมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
2) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลปฐีาน 
เป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
สร้างคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ
รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติให้
ยั่งยืน  
 

พื้นที่ป่าไม้จังหวัดสงขลา
จากการสำรวจภาพถ่าย 
ดาวเทียมคงสภาพเดิม  
เป้าหมาย : อย่างน้อย 
541,026 ไร่  

พื้นที่ป่าไม้ปี 2563 จำนวน 
541,026 ไร่  
หรือร้อยละ 11.19 ของพื้นที่
จังหวัด 

541,026 541,026 541,026 541,026 541,026 

สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง  
เป้าหมาย : 85.36 

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง 
ย้อนหลัง 3 ปี  
(2561 – 2563)  
ร้อยละ 80.75 
ปี 2561 = 75.72 % 
ปี 2562 = 81.18 % 
ปี 2563 = 85.36 % 

85.36 85.36 85.36 85.36 85.36 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน: หน่วยตัน
เทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 50 
(ร้อยละ10ต่อปี=31toe/ปี) 

ข้อมูลการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีดำเนินการโดย
ส่วนราชการ ในปี 2561-
2563 (สะสม)เป็นปีฐาน = 
จำนวนที่ใช้หน่วยพลังงาน 
310 toe  

10  
= 

สะสม 
 341 toe 

10  
= 

สะสม 
 372 toe 

10  
= 

สะสม 
 403 toe 

10  
= 

สะสม 
 434 toe 

10  
= 

สะสม 
 465 toe 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
2) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
5) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว (Green City) 
6) พัฒนามาตรการ และสร้างระบบป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน นักธุรกิจ และ

นักท่องเที่ยว  
3) เพ่ือบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการภัยคุกคามต่อความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง จัดการตนเองได้  
4) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของจังหวัดในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 5 ปี 
ข้อมูลปฐีาน ค่าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชนได้รับ
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนด 
จำนวน 1,217 หมู่บ้าน/ชุมชน 

100 100 100 100 100 

เป้าหมายคดีอุฉกรรจส์ะเทือนขวัญ
ที่จับกุมไดเ้พิ่มขึ้นจากปีฐาน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 95 

สถิติยอ้นหลัง 3 ปี  
ปี 2561 ร้อยละ 76 
ปี 2562 ร้อยละ 82 
ปี 2563 ร้อยละ 89 

90 95 95 95 95 

อัตราผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
ทางถนนจังหวัดสงขลาลดลง 
ค่าเป้าหมาย : 16 : 100,000 คน  
 

สถิติอัตราเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุ
ทางถนน จังหวัดสงขลา 
ปี 2561 =26.67: แสนประชากร 
ปี2562 =28.07:แสนประชากร 
ปี 2563 =24.07: แสนประชากร 

20 19 18 17 16 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง และสันติสุข 
2) เสริมสร้างความสมานฉันท์ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย การบำบัดรักษาและ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด  
4) พัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองประชาชน การสร้างความยุติธรรมให้เกิดกับประชาชนและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานรัฐ ผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ส่งเสริมการพัฒนาเสริมความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้าใจปรับความคิดความเชื่อเพ่ือแก้ปัญหา

ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6) พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
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สรุปแผนงาน/โครงการสำคัญ 
ของจังหวัด  
(แบบ จ.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ จ.1

เปา้หมายการพัฒนาจังหวัด : สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2566
(4)

พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

1 1 1 1 1

1.5 1.5 1.5 2 2

5 5 5 5 5

400 400 400 400 400

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

41 43 46 49 51

11 11 11 11 11

ประเด็นการพฒันาที่ 1 พฒันาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
 การค้าการลงทนุ การทอ่งเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง 
พร้อมพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นค่าเฉล่ีย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละประชากรที่เจบ็ป่วย
เป็นผู้ป่วยใน

ประเด็นการพฒันาที่ 2 พฒันาทรัพยากรมนุษย์รองรับทศิทางการพฒันา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุ
วัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จงัหวดั (GPP) เพิ่มขึ้น

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การค้าชายแดน

รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวดั (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จังหวดัสงขลา

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2566-2570

(5)

ตัวชี้วัดของประเด็น
การพัฒนา

(3)

ร้อยละของประชากรที่อยู่
ใต้เส้นความยากจน

1

5

จ านวนฟาร์มที่ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรต่าง ๆ เช่น 
GAP GFM CoC เกษตร
อินทรีย์

400



พ.ศ. 2566
(4)

พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

541,026 541,026 541,026 541,026 541,026

85.36 85.36 85.36 85.36 85.36

10 =สะสม  341 toe 10 = สะสม 372 toe 10 =สะสม 403 toe 10 =สะสม 434 toe 10 =สะสม 465 
toe

100 100 100 100 100

90 95 95 95 95

20 19 18 17 16

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ตัวชี้วัดของประเด็น
การพัฒนา

(3)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2566-2570

(5)

สัดส่วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับการจดัการ
อย่างถูกต้อง

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน: หน่วยตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ (toe)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พื้นที่ป่าไม้จงัหวดัสงขลา
จากการส ารวจภาพถ่าย 
ดาวเทียมคงสภาพเดิม

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับการแก้ไขปัญหายา
เสพติดและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

เป้าหมายคดีอุฉกรรจ์
สะเทือนขวญัที่จบักุมได้
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน

อัตราผู้เสียชีวติจาก
อุบัติเหตุ
ทางถนนจงัหวดัสงขลา

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

      110,992,720      110,992,720
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา

2/6 1 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

              23,510,000              23,510,000

2. โครงการส่งเสริมปลากะพงสามน้ าทะเลสาบสงขลา 
อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพื่อการแข่งขันทางการค้า

2/3 1 ส านักงานประมง
จงัหวดัสงขลา

4,109,640               4,109,640

3. โครงการจดังานแสดงจ าหน่ายสินค้า เที่ยวสงขลากินปลากะพง 
3 น้ า

2/3 1 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัสงขลา

2,560,600               2,560,600

4. โครงการพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อม สู่
มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปี 2566

2/11 1 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 12 สงขลา

1,178,480 1,178,480

5. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจสิติกส์
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปี 2566

2/11 1 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 12 สงขลา

1,000,000               1,000,000

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

2/9 1 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

4,450,000 4,450,000

7. โครงการ  SME  FAIR   เพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโค
วดิ-19

2/8 1 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัสงขลา

2,000,000 2,000,000

8. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยเทคโนโลยี
เกษตรและนวตักรรม ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จงัหวดัสงขลา

2/3 1 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัสงขลา

1,084,000 1,084,000

9. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 2/16 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัสงขลา

5,000,000               5,000,000

แผนงานที่ 1 : พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

10. โครงการยกระดับคุณภาพ "ไก่ทอดหาดใหญ"่ ให้เป็น
เอกลักษณ์ตราสินค้าประจ าถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา

2/16 1 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัสงขลา

900,000                  900,000

11. โครงกายกระดับการคมนาคม – ขนส่งโลจสิติกส์ เชื่อมโยง
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

2/9 1 แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา

65,200,000              65,200,000

205,674,890 205,674,890
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวฒันธรรมจงัหวดั
สงขลา รองรับการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ

2/5 1 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดัสงขลา

23,451,300 23,451,300

2. โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจงัหวดัสงขลา
อย่างมีคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2/5 1 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดัสงขลา

20,137,000 20,137,000

3. โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา 2/5 1 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

7,760,100 7,760,100

4. โครงการยกระดับการพัฒนาสงขลาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

2/5 1 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดัสงขลา

23,579,600 23,579,600

5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนประวติัศาสตร์ พล
เอก เปรม ติณสูลานนท์

2/5 1 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

3,329,000 3,329,000

6. โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบน
ฐานภมูินิเวศน์และสังคมพหวุัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เพื่อการขับเคล่ือน
เมืองสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO

2/5 1 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

4,000,000 4,000,000

7. โครงการัฒนาศัยกภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยาน
แห่งชาติสันกาลคีรี อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา

2/5 1 ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 6

8,121,000 8,121,000

8. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่า
อยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน

2/5 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัสงขลา

6,000,000 6,000,000

แผนงานที่ 2 : พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

9. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจงัหวดัสงขลา 2/5 1 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัสงขลา

2,296,890 2,296,890

10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
เชื่อมโยงถนนสายหลักเพิ่มประสิทธภิาพด้านความปลอดภัย

2/7 1 แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา

107,000,000 107,000,000

43,763,035 43,763,035
1. โครงการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรจงัหวดัสงขลา 2/3 1 ส านักงานเกษตรจงัหวดั

สงขลา
11,213,100 11,213,100

2. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย

2/3 1 ส านักงานเกษตรจงัหวดั
สงขลา

7,727,700 7,727,700

3. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน
 จงัหวดัสงขลา

2/3 1 ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัสงขลา

4,167,000 4,167,000

4. โครงการโคเนื้อกู้เศรษฐกิจ ฝ่าโควดิ-19 
สู่มาตรฐาน GFM

2/3 1 ส านักงานปศุสัตว์
จงัหวดัสงขลา

3,000,000 3,000,000

5. โครงการขับเคล่ือนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน ศูนย์กลางการ
ผลิตข้าวแปลงใหญอ่ย่างครบวงจร

2/3 1 ส านักงานเกษตรจงัหวดั
สงขลา

12,446,000 12,446,000

6. โครงการก่อสร้างลานตากข้าวเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพท านาข้าว

2/3 1 ส านักงานเกษตรจงัหวดั
สงขลา

5,209,235 5,209,235

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 172,078,900.00 5,000,000 5,000,000 5,000,000.00 5,000,000 192,078,900

1. โครงการพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่
มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปี 2566

2/11 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 12 สงขลา

1,769,700 1,769,700

2. บูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรองเชื่อมโยง
ถนนสายหลักสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

2/7 แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา

49,865,000 49,865,000

3. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจบัคู่
ธรุกิจ

2/8 ส านักงานพาณิชย์
จงัหวดัสงขลา

2,504,400 2,504,400

แผนงานที่ 3 : พัฒนาด้านการเกษตร



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

4. โครงการมหกรรมวฒันธรรม 2 เล ประจ าปี 2566 2/5 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

8,465,800 8,465,800

5. โครงการเติมคลังอาหารธรรมชาติเพื่อชุมชน 2/3 ส านักงานประมง
จงัหวดัสงขลา

5,809,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,809,000

6. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาหารบนฐาน
ภูมินิเวศและวฒันธรรมลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

2/5 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัสงขลา

4,000,000 4,000,000

7. โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ 2/5 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจงัหวดัสงขลา

50,165,000 50,165,000

8. ยกระดับมาตรฐานทางถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงถนนสายหลัก จงัหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง

2/5 แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา

49,500,000 49,500,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 785,411,000 785,411,000
กรมชลประทาน 785,256,000 785,256,000
1. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองแก้ว จงัหวดัสงขลา 2/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง

ชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 11
785,256,000 785,256,000

กรมส่งเสริมการเกษตร 155,000 155,000

1. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลระโนด 2/3 2 ส านักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา โดยส านักงาน
เกษตรอ าเภอระโนด

155,000 155,000

กระทรวงคมนาคม 2,270,281,800 345,905,000 108,520,000 275,360,000 191,940,000 3,192,006,800

กรมทางหลวงชนบท 470,000,000 470,000,000
1. โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง 
(ในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา แยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ)

2/7 2 กรมทางหลวงชนบท 470,000,000 470,000,000

กรมเจ้าท่า 1,800,281,800 345,905,000 108,520,000 275,360,000 191,940,000 2,722,006,800



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

แผนงานที่ 1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

2/7 2
กรมเจา้ท่า

166,840,000            83,420,000           -                   166,840,000      83,420,000       500,520,000           

1. โครงการส าคัญที่ 1 การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ า

2/7 2
กรมเจา้ท่า

            166,840,000            83,420,000                     -         166,840,000        83,420,000            500,520,000

 - กิจกรรมหลัก 1.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง
ทะเล

2/7 2 กรมเจา้ท่า             166,840,000            83,420,000                     -         166,840,000        83,420,000            500,520,000

งานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเล Sand 
Bypassing ร่องน้ าสะกอม อ.สะกอม จ.สงขลา

2/7 2 กรมเจา้ท่า               83,420,000                       -                       -           83,420,000                    -              166,840,000

งานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเล Sand 
Bypassing ร่องน้ านาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

2/7 2 กรมเจา้ท่า               83,420,000                       -                       -           83,420,000                    -              166,840,000

งานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเล Sand 
Bypassing ร่องน้ าเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

2/7 2 กรมเจา้ท่า                           -              83,420,000                     -                      -          83,420,000            166,840,000

แผนงานที่ 2 บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์

2/7 2 กรมเจา้ท่า             262,485,000          262,485,000        108,520,000       108,520,000       108,520,000            850,530,000

1. โครงการส าคัญที่ 1 พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนระบบโลจสิติกส์

2/7 2 กรมเจา้ท่า             262,485,000          262,485,000        108,520,000       108,520,000       108,520,000            850,530,000

 - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนระบบโลจสิติกส์

2/7 2 กรมเจา้ท่า             262,485,000          262,485,000        108,520,000       108,520,000       108,520,000            850,530,000

งานจา้งเหมาขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเลที่ร่องน้ า
สงขลา (ร่องนอก)  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

2/7 2 กรมเจา้ท่า             108,520,000          108,520,000        108,520,000       108,520,000       108,520,000            542,600,000

งานจา้งเหมาขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเลที่ร่องน้ า
สงขลา (ร่องใน)  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

2/7 2 กรมเจา้ท่า             153,965,000          153,965,000                     -                      -                      -              307,930,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

3. ค่าศึกษาด้านวศิวกรรม เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ส าหรับ
การด าเนินการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา (ทะเลสาบตอนกลาง ทะเลสาบตอนบน และพื้นที่ทะเล
น้อย) จงัหวดัสงขลา 1 ฉบับ

2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

40,000,000 40,000,000

4. ขุดลอกร่องน้ าสงขลา(ร่องนอก) 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

142,500,000 142,500,000

5. ขุดลอกร่องน้ าร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพื่อฟื้นฟู
ทะเลสาบตอนล่าง (กม 8+000 ถึง กม.13+550)

2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

760,880,000 760,880,000

6. ขุดลอกร่องน้ าสงขลา (ร่องใน) 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

350,000,000 350,000,000

7. ขุดลอกร่องน้ าคลองบางกล่ า 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

17,000,000 17,000,000

8. ขุดลอกร่องน้ าคลองอู่ตะเภา 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

19,125,000 19,125,000

9. ขุดลอกร่องน้ าคลอง ร.1 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

34,000,000 34,000,000

10. ขุดลอกร่องน้ าคลองรัตภูมิและร่องน้ าคลองหาดปอ 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

949,050 949,050

11. ขุดลอกร่องน้ าในพื้นที่ต าบลบางเหรียง และต าบลรัตภูมิ 
(คลองหักและคลองปากบางภูม)ี อ.ควนเนียง จ.สงขลา

2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

2,460,500 2,460,500

12. ขุดลอกร่องน้ าคลองสทิ้งหม้อ 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

1,581,750 1,581,750

13. ขุดลอกร่องน้ าคลองช้าง 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

1,124,800 1,124,800



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

14. ขุดลอกร่องน้ าคลองหนองมวง 2/19 2 ส านักงานพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ าที่ 4

1,335,700 1,335,700

กระทรวงมหาดไทย 3,278,181,614 239,530,000 180,000,000 60,000,000 60,000,000 3,817,711,614
กรมโยธาธิการและผังเมือง 379,285,000 179,530,000 558,815,000
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วดันาทว ีต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ี
จงัหวดัสงขลา

2/5 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

10,000,000 10,000,000

2. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า ภายในพื้นที่ต าบลนาหมอ
ศรี อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา

2/19 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

10,000,000 10,000,000

3. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 
กับทางหลวงสายพรุเตียว (ทล.4369)-ด่านสะเดาแห่งใหม่ อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

36,200,000 144,800,000 181,000,000

4. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบา้นทุ่งเภา-
ล าสงค์ หมู่ท่ี 5 ต าบลเปยีน อ าเภอสะบา้ย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

13,800,000 13,800,000

5. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายปลายเหล็กไฟ - 
ปลายงู -คลองน้อย หมู่ที่ 1 -7 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย 
จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
6.420 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

19,260,000 19,260,000

6. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายถ้ าครก-ต้นปีก 
หมู่ที่ 2 - 6 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง
 5.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

10,690,000 10,690,000

7. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายอ่างเก็บน้ าแม่พันหลวง หมู่
ที่ 9 ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 5.810 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

21,790,000 21,790,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

8. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทว ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 14.00 เมตร 
ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

13,650,000 13,650,000

9. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านพรุกง - สะพานไม้แก่น
 หมู่ที่ 2 ต าบลวงัใหญ ่อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 5.150 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

19,310,000 19,310,000

10. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านโหล๊ะบอน-สะพานไม้
แก่น หมู่ที่ 7 ต าบลวงัใหญ ่อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง
 6.00 เมตร ระยะทาง 3.740 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

16,830,000 16,830,000

11. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายปลักกวาง หมู่ที่ 1 ต าบล
ทับช้างอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 3.265 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

12,240,000 12,240,000

12. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายอ่างแตก หมู่ที่ 7 ต าบลทับ
ช้าง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

15,750,000 15,750,000

13. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายปลักบัว หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10
 ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

9,650,000 9,650,000

14. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายควนล้าน หมู่ที่ 3 ต าบล
ท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

9,090,000 9,090,000

15. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายวงแหวนชลประทาน-พรุ
หมาตาย หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 9 ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.660 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

8,480,000 8,480,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

16. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายหัวควน-ท้ายร่อง หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

5,370,000 5,370,000

17. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายล่องบางแก้ว หมู่ที่ 10 - 
หมู่ที่ 2  ท่าประดู่ หมู่ที่ 10 ต าบลนาทวนีอก อ าเภอนาทว ีจงัหวดั
สงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

7,190,000 7,190,000

18. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายเชื่อมต่อหมู่ 8 เทพา - หมู่
ที่ 13 นาทว ีหมู่ที่ 13 บ้านคลองทุเรียน ต าบลนาทวนีอก อ าเภอ
นาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.850 
กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

2,600,000 2,600,000

19. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายกุโบร์พรุหลุมพี - บ้านเขา
น้อย หมู่ที่ 4, 8 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความ
กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.935 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

7,260,000 7,260,000

20. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายหน้ากลุ่มน้ ายางบ้านแซะ
พัฒนา หมู่ที่ 6 - สวนป้าน า หมู่ที่ 5 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

7,200,000 7,200,000

21. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายหน้าอนุรักษ์ป่าควนดินแดง
 - สวนปาล์ม หมู่ที่ 7 ต าบลสะกอม อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

7,800,000 7,800,000

22. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านห้วยเต่า - ชุมชนบ้าน
ใหม่ หมู่ที่ 7 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ความ
กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

4,500,000 4,500,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

23. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายคลองทรายขาว (ซอย
ต๊ักแตน) หมู่ที่ 6 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.685 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

5,055,000 5,055,000

24. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านทัพหลวง - ชุมชน
คลองน้อย หมู่ที่ 1 - 7 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา
 ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

7,800,000 7,800,000

25. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายสามยอดปุดฮูลู หมู่ที่ 5 
ต าบลธารคีรี อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 
เมตรระยะทาง 0.890 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

3,350,000 3,350,000

26. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายถนนหลังค่าย ตชด. (ส่วนที่
เหลือ) -ถนนเลนุกูล 3 พร้อมสะพาน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 ต าบลนาทว ี
อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร  ระยะทาง 
0.540 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

2,430,000 2,430,000

27. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านบ่อทอง - สะพาน
แขวน หมู่ที่ 4 ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

1,370,000 1,370,000

28. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายควนตอพลู-หมู่ที่ 2
ทุ่งเอาะหมู่ที่ 7, 2 ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

4,650,000 4,650,000

29. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายทุ่งนา หมู่ที่ 3 ต าบล
สะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

6,450,000 6,450,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

30. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบล
ประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2.065 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

9,290,000 9,290,000

31. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายบ้านเกาะไม้ใหญ ่- บ้าน
ช่อนทอง หมู่ที่ 7 ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.195กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

8,230,000 8,230,000

32. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายเกาะไทร หมู่ที่ 1 ต าบล
เกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

3,000,000 3,000,000

33. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายรอบพรุกระจดู หมู่ที่ 5 
ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

4,500,000 4,500,000

34. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายหลังปั๊ม หมู่ที่ 2 ต าบลวงั
ใหญ ่อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง
 1.820 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

6,830,000 6,830,000

35. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายทุ่งข่า - ทา่เกียบ 
หมู่ที่ 8 บา้นทุ่งข่า ต าบลทา่ประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความ
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.420 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

5,330,000 5,330,000

36. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายปากทุ่ง - ร่องโรง หมู่ที่ 3 
ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

1,690,000 1,690,000

37. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายระไมล์ - เปียน หมู่ที่ 7, 1
 ต าบลเปียน อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 
เมตร ระยะทาง 1.470 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

1,410,000 1,410,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

38. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายเจะ๊นะ - สะพานเหล็ก หมู่
ที่ 6 ต าบลเปียน อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00
 เมตร ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

2,850,000 2,850,000

39. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายหลังวดัปลักหนูใต้ - นาโคก
 หมู่ที่ 3 ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

2,400,000 2,400,000

40. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายซอยหลังโรงงาน หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

450,000 450,000

41. โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานสายแมะเร็ง - จาบัง หมู่ที่ 3
 ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 7.00 
เมตร ความยาว 50 เมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

6,000,000 6,000,000

42. โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานสายปาดังบองอ - คลองตางา
 (จดุที่ 2) หมู่ที่ 2 ต าบลจะแหน อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 
ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 20 เมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

2,400,000 2,400,000

43. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายกันยีหมะ หมู่ที่ 3 ต าบล
ตล่ิงชัน อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.880 กิโลเมตร

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

8,460,000 8,460,000

44. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายควนธง  หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 2
 (ระยะที่ 2)  ต าบลน้ าขาว  อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา

2/7 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

8,000,000 8,000,000

45. โครงการปรับปรุงถนนเจดีย์งาม-เกาะใหญ ่ต าบลเชิงแส  
อ าเภอกระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลา

2/7 2 ส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจงัหวดั

สงขลา

8,680,000 34,730,000 43,410,000

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 2,898,896,614 60,000,000 180,000,000 60,000,000 60,000,000 3,258,896,614
1. โครงการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ 2/7 2 องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสงขลา
50,000,000 50,000,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

2. โครงการก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์ สงขลา 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

27,000,000 27,000,000

3. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
 สายบ้านทุ่งรี ต าบลคอหงส์ - บ้านเขากลอย ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

190,000,000 190,000,000

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านปลัก
ยาง ต าบลโคกม่วง – บ้านควนกบ ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0114

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

42,000,000 42,000,000

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยลาด ต าบลท่าหิน-บ้านพะโคะ ต าบลชุมพล 
อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0082

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

57,200,000 57,200,000

6. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
สะพานไม้แก่นตก ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ - บ้านใหม่ 
ต าบลวงัใหญ ่อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 
1-0023

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

27,780,000 27,780,000

7. โครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคลอง
แตงจนี ต าบลคลองทราย – บ้านนาปรัง ต าบลคลองกวาง อ าเภอ
นาทว ีจงัหวดัสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0029

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

25,000,000 25,000,000

8. โครงการก่อสร้างสะพายกระดับข้ามทางรถไฟถนนเพชรเกษม 
(บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรหาดใหญ)่ เทศบาลนครหาดใหญ ่
อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

2/7 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 188,500,000 188,500,000

9. โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจดิจทิัลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 2/7 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 300,000,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

10. โครงการก่อสร้างทางลอดถนนกาญจนวนิช บริเวณแยกหน้า
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

2/7 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 375,800,000 375,800,000

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาล
นครหาดใหญ่

2/7 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 150,000,000 150,000,000

12. โครงการพัฒนาคลองเตยเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ 
ในด้านการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดั
สงขลา

2/5 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 523,000,000 523,000,000

13. โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง
ในเมือง ด้วย Ai CCTV เทศบาลนครหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่
จงัหวดัสงขลา

1/1 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 103,663,000 103,663,000

14. โครงการพัฒนาระบบติดตามและแจง้เตือนคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและอุทกภัย

5/6 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 41,468,300 41,468,300

15. โครงการพัฒนาคลองราษฎร์ยินดี 2/5 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 120,000,000 120,000,000
16. โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
 ถนนนครนอก อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา

2/7 2 เทศบาลนครสงขลา 20,400,000 20,400,000

17. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดชลาทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยว
ระดับสากล

2/5 2 เทศบาลนครสงขลา 50,000,000 50,000,000

18. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา 2/5 2 เทศบาลนครสงขลา 18,700,000 18,700,000

19. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มี
มาตรฐาน และความปลอดภัย

2/5 2 เทศบาลเมืองสะเดา 18,665,500 18,665,500

20. โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ถนนเลียบคลองท่าพรุ 2/7 2 เทศบาลเมืองสะเดา 46,830,000 46,830,000

21. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลอง
ครอบ (สวนเทศ)

2/7 2 เทศบาลเมืองสะเดา 4,400,000 4,400,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (X)/

แผนแม่บทฯ
 (Y) (7)

แหล่ง 
งปม.
(8)

หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

22. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปาดังเบซาร์
 ซอย 12

2/7 2 เทศบาลเมืองสะเดา 7,410,000 7,410,000

23. โครงการก่อสร้างอาคารแบบจ าลองพุทธคยา ระยะที่ 2 2/5 2 เทศบาลเมืองสะเดา 60,100,000 60,100,000

24. โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้นพระพุทธนิมิตร 2/5 2 เทศบาลเมืองสะเดา 6,000,000 6,000,000

25. โครงการปรับปรุงลานพุทธอุทยานเขาเล่ 2/5 2 เทศบาลเมืองสะเดา 12,000,000 12,000,000
26. โครงการถนนก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาด
ยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายเชื่อมนิคม  - คลองต่อ

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

9,412,000 9,412,000

27. โครงการถนนก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาด
ยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายบ้านโคกรักษ์ – บ้านทุ่งคอก
(ตอนที่ 1)

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

9,695,000 9,695,000

28. โครงการถนนก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาด
ยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายบ้านโคกรักษ์ – บ้านทุ่งคอก
(ตอนที2่ )

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

9,695,000 9,695,000

29. โครงการถนนก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาด
ยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายต้นขาม - ควนแหวง

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

9,982,000 9,982,000

30. โครงการถนนก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาด
ยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายควนแหวน

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

9,809,000 9,809,000

31. โครงการถนนก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรลาด
ยางแบบ ASPHALT CONCRETE สายท่าเสา

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

9,809,000 9,809,000

32. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหินด า 2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

2,484,200 2,484,200

33. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยางแดง 1 2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

2,588,800 2,588,800

34. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองยางแดง สายบ้านคอกช้าง
 – บ้านคูหา

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

2,588,800 2,588,800
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35. โครงการสะพานข้ามคลองยางแดง 1 สายวงัคุย–
โคกขี้เหล็ก

2/5 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร

2,588,800 2,588,800

36. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 
ถ.ราษฎ์บ ารุง ซ.6

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 6,500,000 6,500,000

37. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางพารา-แอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.34-001 ถนนสายราษฎร์
บ ารุง ตอน 2 ชุมชนตลาดกลาง เทศบาลต าบลระโนด

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 6,668,000 6,668,000

38. โครงการปรับปรุงอาคารภายในบริเวณศูนย์ศิลปวฒันธรรม
และสวนบุรพาจารย์

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 6,500,000 6,500,000

39. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. ป้องกันน้ าท่วม
บริเวณล ารางจากคลอง ระโนดจดถนนมหาดไทย 1 ชุมชนโรงไฟฟ้า

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 9,000,000 9,000,000

40. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยางพารา-แอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.34-044 ถนนสุคนธาภิรมย์ 
ชุมชนคลองไสร้า เทศบาลต าบลระโนด (ถนนเฉลิมพระเกียรติ
อ าเภอระโนด)

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 7,939,000 7,939,000

41. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถ.มหาดไทย 1 ซ.1 
ชุมชนข้างโรงไฟฟ้า

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 1,990,000 1,990,000

42. โครงการปรับปรุงถนนวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ถ.เทศบาล 12 ถึงคลองไผ่ ชุมชนโรงไฟฟ้า

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 3,150,000 3,150,000

43. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนเทศบาล 14 ชุมชนข้าง
โรงไฟฟ้า

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 1,800,000 1,800,000

44. โครงการปรับปรงถนน ค.ส.ล. เป็นเสริมผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนเขตเทศบาลต าบลระโนด ฝ่ังเหนือ

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 6,300,000 6,300,000

45. โครงการปรับปรงถนน ค.ส.ล. เป็นเสริมผิวจราจรพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีต ถนนเขตเทศบาลต าบลระโนด ฝ่ังใต้

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 13,500,000 13,500,000
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46. โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. รูปทรงตัวยูเหมืองส่งน้ าชุมชน
หัวเค็ด

2/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 1,990,000 1,990,000

47. โครงการปรับภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 5,000,000 5,000,000

48. โครงการก่อสร้างแนวหินเรียงป้องกันคล่ืนริมทะเล 
หมู่ที่ 1 ต.วดัสน

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 9,900,000 9,900,000

49. โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนเทศบาล 18 2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 15,000,000 15,000,000
50. โครงการปรับปรุงถนนสายระวางใหม่พร้อมก่อสร้างคูระบาย
น้ าโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 5,900,000 5,900,000

51. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล29 หมู่ 4 
ต.บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 2,800,000 2,800,000

52. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวยาง - สุดเขต
เทศบาลหมู่ที่ 5 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 2,500,000 2,500,000

53. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 2,500,000 2,500,000

54. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ACถนนสายเทศบาล18
หมู่ที่ 3 ต.บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 1,750,000 1,750,000

55. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ AC ถนนมิตรสัมพันธ์
หมู่ที่ 2 ต.บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 1,750,000 1,750,000

56. โครงการก่อสร้างระบบประปาส านักงานเทศบาลต าบล
บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 2,500,000 2,500,000

56. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 ต.บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 7,000,000 7,000,000

57. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลต าบล
บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 1,000,000 1,000,000
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58. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล 20 
หมู่ที่ 3 ต.บ่อตรุ

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 3,300,000 3,300,000

59. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 1 
ต.วดัสน

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 4,500,000 4,500,000

60. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
โยด

2/7 2 เทศบาลต าบลบ่อตรุ 17,100,000 17,100,000

61.  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กสายขอบเหมืองหลังโรงไม้วิโรจน์ 
หมู่ที่ 1, หมู่ท่ี 6

2/7 2 เทศบาลต าบลปากแตระ 6,049,100 6,049,100

62. ก่อสร้างหอถังสูงตกบ้านนายปุ่น หมู่ที่ 3 2/7 2 เทศบาลต าบลปากแตระ 2,500,000 2,500,000
63. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองไส้ไก่ฝ่ังตะวนัตก 
จากคลองอาทิตย-์ถนนต้นสะท้อน หมู่ที่ 5 ต.บ่อตรุ

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัสน

3,000,000 3,000,000

64. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกหลัง หมู่ที่ 3 ต.วดัสน 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัสน

1,800,000 1,800,000

65. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา(คลองอาทิตย)์ 
หมู่ที่ 5 ต.บ่อตรุ

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัสน

1,800,000 1,800,000

66. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (คลองเปรม) หมู่ที่ 4 ต.
วดัสน

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัสน

3,300,000 3,300,000

67. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาเพื่อการเกษตรในเขต
พื้นที่

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัสน

2,500,000 2,500,000

68. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองควาย หมู่ที่ 3 
ต.วดัสน

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลวดัสน

2,500,000 2,500,000

69. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบางแขยง - รามแก้ว รหัส
สายทาง สข.ถ.54-001 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองแดน 
อ.ระโนด จ.สงขลา

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองแดน

10,800,000 10,800,000

70. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองโพธิ ์- 
ชลประทาน หมู่ที่ 3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

4,500,000 4,500,000
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71. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต้นประดู่ - คลองโพธิ ์
หมู่ที่  3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

7,000,000 7,000,000

72. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตกวดั  หมู่ที่ 2 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

2,300,000 2,300,000

73. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายช่วง -หมอนกลาง 
หมู่ที่ 3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

1,000,000 1,000,000

74. โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายหมอนกลาง หมู่ที่ 2-5 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

2,500,000 2,500,000

75. โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหมอนกลางฝ่ังตะวนัตก 
หมู่ที่ 1-3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

1,500,000 1,500,000

76. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าวดัอู่ตะเภา 
หมู่ที่ 2 - เขต หมู่ที่ 3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

2,040,000 2,040,000

77. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถนนด้วน หมู่ที่ 1 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

4,032,000 4,032,000

78. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหัวคลอง-วดัอู่ตะเภา หมู่ที่ 2 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

3,223,000 3,223,000

79. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายริมทะเล หมู่ที่ 4 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

4,067,000 4,067,000

80. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายรอบที่วา่การอ าเภอระโนด

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลระโนด

6,330,000 6,330,000

81. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลา
โคกทองถึงโรงเรียนกิติคุณ หมู่ที่ 5 ต าบลระโนด

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลระโนด

3,425,000 3,425,000

82. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอบเหมืองส่งน้ าทิศ
ตะวนัออก (จากถนนสายบ้านโพธิถ์ึงหน้าโรงเรียนวดัพังยาง) ม.
1,2,3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังยาง

7,900,000 7,900,000
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83. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอบเหมืองส่งน้ าสายพังกรูด 
(ขอบทิศตะวนัตก) ม.3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพังยาง

3,860,000 3,860,000

84. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่คลองบ้านพราน 
(คลองกก) ที่ กม. 1+800 ม.3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านขาว

3,717,000 3,717,000

85. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชายเขต ม.5 2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านขาว

9,900,000 9,900,000

86. โครงการก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนก
รีตสายบ้านเสาธง หมู่ที่ 2

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นขาว

5,742,000 5,742,000

87. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่คลองบ้านพราน 
(คลองกก) ที่ กม. 1+800 ม.3

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านขาว

3,717,000 3,717,000

88. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ ากัดเซาะตล่ิง ม.1, ม.6 2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นขาว

237,389,000 237,389,000

89. โครงการขุดลอกคลองกก ม.2, ม.3, ม.4, ม.5 และ  ม.6 2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
บา้นขาว

48,000,000 48,000,000

90. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองคึกฤทธิ ์
ฝ่ังทิศตะวนัออก  หมู่ที่  4,6,7

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

9,000,000 9,000,000

91. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองคึกฤทธิ ์
ฝ่ังทิศตะวนัออก หมู่ที่ 4,6,7

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

18,000,000 18,000,000

92. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองคึกฤทธิ ์
ฝ่ังทิศตะวนัตก หมู่ที่  1,2,3

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

15,000,000 15,000,000

93. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองคึกฤทธิ ์
ฝ่ังตะวนัตก  หมู่ที่ 1,2,3

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

30,000,000 30,000,000

94. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกก์คอนกรีตสาย
คันคลองคึกฤทธิ ์ ฝ่ังทิศตะวนัตก  หมู่ที่ 1,2,3

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

30,000,000 30,000,000

95. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยวดัเบิก 2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

9,000,000 9,000,000
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96. โครงการปรับปรุงถนนสายวดัใหญ ่– สามบ่อ 2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

9,000,000 9,000,000

97. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลบ้านหน้าทอง 2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

15,000,000 15,000,000

98. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล 2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

10,000,000 10,000,000

99. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านแม่
ใหญ ่หมู่ที่ 5

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

1,389,000 1,389,000

100. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 
สข.ถ.77-005 บ้านแดนสงวน หมู่ที่ 1 ต าบลแดนสงวน

2/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

1,260,000 1,260,000

101. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สภ.ทุ่งลุง-โรงงานเอชเค
 หมู่ที่ 5 บ้างคลองนุ้ย ต าบลพะตง อ าเอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพะตง

7,849,000 7,849,000

102. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งลุง - 
บ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่
 จงัหวดัสงขลา

2/7 2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลพะตง

5,321,600 5,321,600

103. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถ.มหาดไทย 1 ซ.3 
ชุมชนข้างโรงไฟฟ้า

2/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 580,000 580,000

104. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 2/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 500,000 500,000

105. โครงการเจาะบาดาลเหมืองส่งน้ าชุมชนหัวเค็ด 2/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 499,929 499,929
106. โครงการจดังานประเพณีลากพระ 2/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 250,000 250,000
107. โครงการติดต้ังสถานีพลังงานเพื่อชุมชน 2/7 3 องค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองแดน
4,702,585 4,702,585

108. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายริมทะเล หมู่ที่ 4 2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

4,067,000
4,067,000
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109. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 
01020004 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสงวน

2/7 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

615,000
615,000

110. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 
01020004 หมู่ที่ 2 บ้านช่อนฉา

2/7 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

615,000 615,000

111. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 
01020004 หมู่ที่ 3 บ้านมาบเตย

2/7 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

615,000

615,000

111. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 
01020004  หมู่ที่ 5 บ้านแม่ใหญ ่(ถังที่ 1)

2/7 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

615,000

615,000

112. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 
01020004  หมู่ที่ 5 บ้านแม่ใหญ ่(ถังที่ 2)

2/7 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

615,000 615,000

113. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ า สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 
01020004 หมู่ที่ 2 ศาลานายอ่ า

2/7 3 องค์การบริหารส่วนต าบล
แดนสงวน

615,000

615,000

114.. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 01020004 
บริเวณบ้านนายสุข สายช่วย หมู่ที่ 3

2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

615,000

615,000

115.. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 01020004 
บริเวณนายเอกยุทธ ์พลับจนี หมู่ที่ 3

2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

615,000 615,000
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116. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 01020004 
บริเวณบ้านนายอ่ า รักอิ่ม หมู่ที่ 4

2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

615,000

615,000

117. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 01020004 
บริเวณบ้านนายกลาย ด าทับ หมู่ที่ 5

2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

615,000

615,000

118. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 01020004  
บริเวณบ้านนางสมถวลิ ขวญัซ้าย หมู่ที่ 8

2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน 615,000

615,000

119. ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค ในบัญชี นวตักรรมไทย รหัส 01020004 
บริเวณวดัศาลาหลวงบน หมู่ที่ 10

2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าบอน

615,000

615,000

120. โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายบ้านต้นประดู่หมู่ที่ 5 2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

800,000
800,000

121. โครงการวางท่อระบายน้ าเหมืองบ้านนายเขียว 2/7 3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเครียะ

500,000 500,000

กระทรวงวัฒนธรรม 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 465,000
93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 465,000

1. โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรม (cpot) 2/5 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000

2. โครงการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติพระพุทธศาสนา 2/5 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000

ส านักนายกรัฐมนตรี 50,000,000 50,000,000
โครงการมหกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่สร้างสรรค์ ภาคใต้ 2/5 2 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
50,000,000 50,000,000

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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55,301,100 55,301,100
1. โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจงัหวดัสงขลา หมู่ที่ 6 ต าบล
น้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

3/10 1 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

38,000,000 38,000,000

2. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวดั
สงขลา

3/10 1 ส านักงานจงัหวดัสงขลา 13,452,000 13,452,000

3. โครงการสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวติ กลุ่มผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส

3/14 1 ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จงัหวดัสงขลา

1,413,500 1,413,500

4. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ

3/11 1 ส านักงานแรงงาน
จงัหวดัสงขลา

1,046,000 1,046,000

5. โครงการโครงการลดความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน

3/16 1 ส านักงานยุติธรรม
จงัหวดัสงขลา

689,600 689,600

6. โครงการคนสงขลามีวนิัย ใส่ใจสังคม 3/10 1 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

700,000 700,000

กระทรวงมหาดไทย 227,350,000 0 0 0 0 227,350,000
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 227,350,000 0 0 0 0 227,350,000
1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจริะนคร 3/14 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 150,000,000 150,000,000

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่ 3/12 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ 50,000,000 50,000,000

3. โครงการปรับปรุงสระวา่ยน้ าเทศบาลเมืองสะเดา 3/14 2 เทศบาลเมืองสะเดา 13,800,000 13,800,000
4. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล เทศบาลเมืองสะเดา 3/14 2 เทศบาลเมืองสะเดา 9,500,000 9,500,000
5. โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 5/18 2 เทศบาลเมืองสะเดา 3,500,000 3,500,000
6. โครงการจดังานประเพณีลากพระ 3/10 3 เทศบาลต าบลระโนด 250,000 250,000

แผนงานที่ 4 : พัฒนาด้านสังคม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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7. โครงการจดังานเทศกาลกินเจ 3/10 3 เทศบาลต าบลระโนด 300,000 300,000

กระทรวงวัฒนธรรม 3,536,200 3,536,200 3,536,200 3,536,200 3,536,200 17,681,000
3,536,200 3,536,200 3,536,200 3,536,200 3,536,200 17,681,000

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวฒันธรรม 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000

2. โครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000

3. โครงการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

4. โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 24,500

5. โครงการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

0 0 0 0 0 0

6. งานตรวจราชการกระทรวงวฒันธรรม 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

7. โครงการ พัฒนาต่อยอดทุนทางวฒันธรรมตามรอยศาสตร์
พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขับเคล่ือน
ด้วยพลังบวร

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000

8. โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วฒันธรรม
วนิิต”

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 27,000

9.  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2564 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000

10. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ บุคลากรส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 600,000

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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11. โครงการคัดเลือกยกย่องศิลปินและเครือข่ายทางวฒันธรรม 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000

12. โครงการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000

13. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ
ของเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น 3/5 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

15. โครงการสร้างสรรค์ทุนทางวฒันธรรม (โรงเรียนรักษ์ศิลปะ 
และวฒันธรรม)

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000

16. โครงการจดังานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวนั
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000

17. โครงการ กิจกรรมเข้าวดัปฏิบัติธรรมวนัธรรมสวนะ 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 85,000

18. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

19. โครงการประกวดบรรยายธรรม 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

20. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชน (กิจกรรม
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน)

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000

21. โครงการส่งท้ายปีเก่าวถิีไทยต้อนรับปีใหม่วถิีพุทธ (กิจกรรม
สวดมนต์ข้ามป)ี

3/5 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000

22. โครงการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000
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23. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 210,000

24. โครงการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย (ศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด)

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

1,387,400 1,387,400 1,387,400 1,387,400 1,387,400 6,937,000

25. โครงการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย (ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย)์

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

                  791,500                791,500              791,500             791,500            791,500 3,957,500

26. โครงการลานธรรมลานวถิีไทย 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

                  484,000                484,000              484,000             484,000            484,000 2,420,000

27. โครงการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

                     4,000                   4,000                 4,000                4,000               4,000 20,000

28. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จงัหวดัสงขลา 3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

                    40,000                 40,000                40,000              40,000              40,000 200,000

29. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย 
(กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย)

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

                     4,000                   4,000                 4,000                4,000               4,000 20,000

30. โครงการบริหารจดัการกิจการตามพระราชบัญญติัภาพยนตร์
และวดิีทัศน์ พ.ศ.2551

3/10 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

                    10,000                 10,000                10,000              10,000              10,000 50,000

861,750,000 861,750,000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 860,300,000 860,300,000
1. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดแบบวนัเดียว
กลับ หรือ One Day Surgery (ODS)

3/13 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

122,000,000 122,000,000

2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง 3/13 2 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

738,300,000 738,300,000

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1,450,000 1,450,000

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1,450,000 1,450,000
1. โครงการการพัฒนาห้องสมุดมีชีวติในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
(TK Park)

3/12 2 วทิยาลัยชุมชนสงขลา 1,450,000 1,450,000

4,116,600 4,116,600
1. โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับสัตว์
ธนาคารป	ู

4/3 1 ส านักงานพลังงาน
จงัหวดัสงขลา

2,160,000 2,160,000

2. โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการปัญหามลพิษใน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษจงัหวดัสงขลา

4/18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

1,203,200 1,203,200

3. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 4/18 1 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

753,400 753,400

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 69,307,000 0 0 0 0 69,307,000

1. โครงการการจดัสร้างแหล่งอาศัยสัตวน์้ าในทะเล (ปะการังเทียม)
 พื้นที่ชายฝ่ังอ่าวไทย

2/18 ส านักงานประมง
จงัหวดัสงขลา

69,307,000 69,307,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5,387,799,000 1,089,360,000 240,000,000 0 0 6,717,159,000
กรมชลประทาน 5,387,799,000 1,089,360,000 240,000,000 0 0 6,717,159,000
1. โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองหวะ จงัหวดั
สงขลา

5/9 2 ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 

11

431,700,000 431,700,000

2. โครงการระบบระบายน้ าคลองท่าช้าง-ท่าเมรุ จงัหวดัสงขลา 5/9 2 ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 

11

243,540,000 243,540,000

3. โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านสะพานยาว พร้อมอาคารประกอบ 5/9 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

แผนงานที่ 5 : บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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4. ปรับปรุงถนนลาดยางคันบนคลองระบายน้ า ร.4 ฝ่ังซ้าย 
ระยะทาง 3.340 กม. (ระยะที่ 2)

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 17,300,000 17,300,000

5. ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ า LMC 
(ปตร.คลองจะนะ) ระยะทาง 3.000 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

6. ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลอง 1L-1R-LMC 
(ปลักปลิง) ระยะทาง 1.300 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 8,900,000 8,900,000

7. ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ า LMC1 (ชะมวง) ช่วง 
กม.10+100 ถึง กม.18+900 ระยะทาง 5.100 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 22,000,000 22,000,000

8. ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองระบายน้ า ร.3 ฝ่ังซ้าย 
ระยะทาง 0.500 กม. (ระยะที่ 1)

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 3,000,000 3,000,000

9. ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ า 1L-LMC (ปตร.คลอง
จะนะ) ระยะทาง 2.700 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

10. ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ า LMC2 (ชะมวง) ช่วง 
กม.6+860 ถึง กม.8+900 ระยะทาง 2.040 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 12,800,000 12,800,000

11. ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ า RMC (ปตร.ปลักปลิง) พร้อม
อาคารประกอบ ระยะทาง 3.000 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

12. ปรับปรุงประสิทธภิาพการเก็บกักน้ าพรุโต๊ะนาย (พรด.) พื้นที่
รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 43,000,000 43,000,000

13. ปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าประตูระบายน้ า ร.4 พื้นที่รับ
ประโยชน์ 200 ไร่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญอ่ัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 7,000,000 7,000,000

14. ปรับปรุงคันคลองส่งน้ าและระบบส่งน้ าโครงการสนับสนุน
กองร้อย ตชด.ที่ 432 (พรด.) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการ
ชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 9,500,000 9,500,000
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15. ปรับปรุงระบบระบายน้ าและระบบส่งน้ า ฝายจะโหนง (พรด.)
 พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

16. ปรับปรุงอาคารป้องกันตล่ิง ปตร.รัตภูมิ (พรด.) พื้นที่รับ
ประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 21,000,000 21,000,000

17. ปรับปรุงฝายคลองตาหงาพร้อมระบบส่งน้ า (พรด.) โครงการ
ชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 12,000,000 12,000,000

18. ปรับปรุงฝายบ้านเหนือพร้อมระบบท่อส่งน้ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 20,000,000 20,000,000

19. ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายคลองอ่างแตก (พรด.) ครัวเรือนรับ
ประโยชน์ 100 ครัวเรือน โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 5,000,000 5,000,000

20. ปรับปรุงระบบส่งน้ า ทรบ.คลองกวาง (พรด.) ครัวเรือนรับ
ประโยชน์ 120 ครัวเรือน โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 5,000,000 5,000,000

21. ปรับปรุงแก้มลิงพรุเตียว (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 50,000,000 50,000,000

22. ปรับปรุงท านบดินและ Slope ด้านท้ายอ่างเก็บน้ าคลองหลา 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ระยะที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 30,000,000 30,000,000

23. ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายทุ่งเค่ียม  ความยาว 2.00 กิโลเมตร  
โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

24. ปรับปรุงคันกั้นน้ าท้ายฝายไสท้อน พร้อมอาคารประกอบ 
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

25. ปรับปรุงระบบควบคุมฝายพับได้ อ่างเก็บน้ าคลองสะเดา 
โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 8,000,000 8,000,000

26. ปรับปรุงระบบ Mecchatronics operate โครงการอ่างเก็บ
น้ าคลองสะเดา  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 3,000,000 3,000,000
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27. ปรับปรุงคันคลองส่งน้ า 4R-LMC กม.0+000 - กม.1+500 
ความยาว 1.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

28. ปรับปรุงระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ปลักปลิง 
พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

29. ปรับปรุงระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ ปตร.คลองจะนะ 
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

30. ปรับปรุงตล่ิงคลองระบายน้ า 1ซ-ร.1 กม.0+000 - 0+500 
พื้นที่รับประโยชน์  150 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 4,500,000 4,500,000

31. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ ากลางคลองระบายน้ า 1ซ-ร.1 พื้นที่
รับประโยชน์ 150 ไร่  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

32. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ าบ้านท่าใหญ ่ จ านวน 1 แห่ง  
โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

33. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านแม่ทอม  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 6,000,000 6,000,000

34. ปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าบ้านเหนือคลอง โครงการ
ชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 4,900,000 4,900,000

35. ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายท่าไทร ความยาว 2.50 กิโลเมตร  
โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 4,800,000 4,800,000

36. ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายคลองบอม  ความยาว 1.00 กิโลเมตร
 โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 9,800,000 9,800,000

37. ปรับปรุงระบบส่งน้ าคลอง LMC (คลองกอ) , คลอง 1L-LMC 
(ระยะ 2) ปตร.รัตภูมิ ความยาว 0.700  กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 6,800,000 6,800,000

38. ปรับปรุงคลองส่งน้ า LMC2 (ฝายชะมวง) ช่วง กม.29+200 - 
กม.29+800 ระยะทาง 0.60 กม. โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 8,500,000 8,500,000
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39. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ าปากคลอง RMC (ชะมวง) พร้อม
อาคารประกอบ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 30,000,000 30,000,000

40. ปรับปรุงถนนคันทิ้งดินอ่างเก็บน้ าคลองสะเดา โครงการ
ชลประทานสงขลา ระยะทาง 35.000 กม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 105,000,000 105,000,000

41. ปรับปรุงระบบส่งน้ าคลอง 1L-1R-LMC กม.3+555 (ระยะ 2)
 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

42. ปรับปรุงคันคลองระบายน้ า ร.6 พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่
รับประโยชน์  500 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

43. ปรับปรุงคลองระบายน้ า ร.5 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ 
โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 65,000,000 65,000,000

44. ปรับปรุงประตูระบายน้ าปลายคลองวาด พื้นที่รับประโยชน์ 
500 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 15,000,000 15,000,000

45. ปรับปรุงฝายคลองหาดทรายพร้อมระบบส่งน้ า (ปชด.) ความ
ยาว 0.500 กม. โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 5,000,000 5,000,000

46. ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายบ้านแกแดะ (ปชด.) ความยาว 3.000
 กม. โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 1,500,000 1,500,000

47. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านชายควน (ปชด.) ความยาว 
2.000 กม. โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 8,900,000 8,900,000

48. อาคารบังคับน้ าบ้านท าเนียบ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 40,000,000 40,000,000

49. อาคารบังคับน้ าคลองวงัใหญ ่พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

50. อาคารบังคับน้ าพรุตัด พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 35,000,000 35,000,000
51. อาคารบังคับน้ าคลองล าเหล็ก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 60,000,000 60,000,000
52. อาคารบังคับน้ าบึงแลแบง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 50,000,000 50,000,000

53. อาคารบังคับน้ าบ้านบิงิง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 40,000,000 40,000,000
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54. อาคารบังคับน้ าบ้านห้วยปลิง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 40,000,000 40,000,000

55. อาคารบังคับน้ าคลองท่าแมงลัก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่
รับประโยชน์ 300 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 40,000,000 40,000,000

56. อาคารบังคับน้ าบ้านเกาะงา พร้อมอาคารประกอบ พื้นรับ
ประโยชน์ 400 ไร่  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 6,000,000 6,000,000

57. อาคารบังคับน้ าควนหินลับ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 300 ไร่  โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 30,000,000 30,000,000

58. ฝายบ้านวงัพาพร้อมระบบส่งน้ า พื้นที่ชลประทาน 150 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 30,000,000 30,000,000
59. ฝายบ้านทุ่งไทรแจ ้(ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 125  ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 30,000,000 30,000,000

60. ฝายคลองเปิดพร้อมระบบส่งน้ า (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 180
 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 40,000,000 40,000,000

61. ฝายคลองน้ าหีบพร้อมระบบส่งน้ า (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 
180 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 18,000,000 18,000,000

62. แก้มลิงบ้านสะพานยาวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
 0.120 ล้าน ลบ.ม.

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

63. ปรับปรุงตล่ิงด้านหน้า ปตร.ปลักปลิง  ความยาว 
0.150 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 45,000,000 45,000,000

64. ปรับปรุงคันคลองระบายน้ าท้าย ปตร.คลองจะนะ ความยาว 
0.100 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

65. อาคารบังคับน้ าคลองพรุสนิ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 45,000,000 45,000,000

66. อาคารบังคับน้ าคลองดมพร้อมระบบส่งน้ า พื้นที่รับประโยชน์ 
200 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 35,000,000 35,000,000

67. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองสวนโอน พื้นที่รับ
ประโยชน์ 100 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 10,000,000 10,000,000

68. ปรับปรุง ปตร.ท่าประบ่า โครงการชลประทานสงขลา 5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 50,000,000 50,000,000
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69. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองต้นพิกุล พื้นที่รับ
ประโยชน์ 500 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 20,000,000 20,000,000

70. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองมุยง พื้นที่รับประโยชน์ 
500 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

71. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองแลแบง พื้นที่รับ
ประโยชน์ 200 ไร่

5/19 2 โครงการชลประทานสงขลา 25,000,000 25,000,000

72. ปรับปรุงคลองส่งน้ าโครงการชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ระยะที่
 1 ส านักงานจดัรูปที่ดินและจดัระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 33

5/19 2 ส านักงานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้ าเพื่อ

เกษตรกรรมที่ 33

15,000,000 15,000,000

73. จดัระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธ ์
(ระยะ10) สงขลา พื้นที่ 1,000 ไร่

5/19 2 ส านักงานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้ าเพื่อ

เกษตรกรรมที่ 33

15,000,000 15,000,000

74. ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร 
โครงการระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าโคกพระ จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

103,753,800 103,753,800

75. คลองส่งน้ าพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการ
บริหารจดัการน้ าคาบสมุทรสทิงพระ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

168,000,000 168,000,000

76. ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าล า
แซง จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

120,000,000 240,000,000 240,000,000 600,000,000

77. โครงการจดัหาน้ าสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

70,000,000 70,000,000

78. คลองระบายน้ าคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ
 ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจดัการน้ าคาบสมุทรสทิง
พระ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

130,943,800 130,943,800
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79. คลองระบายน้ าคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 
4.00 กม. โครงการบริหารจดัการน้ าคาบสมุทรสทิงพระ  ต าบลโรง
  อ าเภอกระแสสินธุ ์ จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

97,624,000 97,624,000

80. สถานีสูบน้ าพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วนิาที 
จ านวน 4 เคร่ือง โครงการสถานีสูบน้ าสนามชัย ต าบลสนามชัย 
อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

402,577,900 402,577,900

81. คลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 
4.00 กม. โครงการคลองระบายน้ าคลองตง ต าบลตะพง อ าเภอ
หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

146,619,500 146,619,500

82. ประตูระบายน้ าคลองภูมี  พร้อมอาคารประกอบ ต าบลรัตภูมิ 
อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

204,360,000 204,360,000 408,720,000

83. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองไผ่ 
ต าบลแดนสงวน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

140,000,000 140,000,000 280,000,000

84. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองศาลาธรรม์ ต าบลตะเครี
ยะ อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

200,000,000 145,000,000 345,000,000

85. ประตูระบายน้ ากลางคลองพลเอกอาทิตย์ ก.ม.8+800 และ 
ก.ม.10+500 โครงการบริหารจดัการน้ าคาบสมุทรสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

120,000,000 120,000,000

86. อาคารประกอบคลองระบายน้ าคลองหนัง  โครงการบริหาร
จดัการน้ าคาบสมุทรสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

75,000,000 75,000,000

87. อาคารประกอบคลองระบายน้ าคลองพังยาง ระยะ 2 
โครงการบริหารจดัการน้ าคาบสมุทรสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

70,000,000 70,000,000

88. ระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบาย
น้ าบ้านวงัใหญ ่จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

140,000,000 140,000,000

89. งานป้องกันการกัดเซาะ โครงการประตูระบายน้ า
ท่าเข็น จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

20,000,000 20,000,000
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90. คันกั้นน้ าเกาะใหญ ่(ระยะที่ 2) โครงการบริหารจดัการน้ า
คาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

23,000,000 23,000,000

91. ประตูระบายน้ าคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ ครงการ
บริหารจดัการน้ าคาบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

60,000,000 60,000,000

92. เพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ าคลองไผ่ ระยะ2 ต าบลแดน
สงวน อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

40,000,000 160,000,000 200,000,000

93. ขุดขยายคลองโพธิ ์– คลองมาบก า พร้อมอาคารประกอบ 
จงัหวดัสงขลา

5/19 2 ส านักงานกอ่สร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 16

50,000,000 200,000,000 250,000,000

94. ฝายคลองล าวงั  พื้นที่รับประโยชน์  180  ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

95. ฝายบ้านตุหรงพร้อมอาคารประกอบ  พื้นที่รับประโยชน์  160 
 ไร่

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

96. ฝายคลองบ้านกลาง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

23,000,000 23,000,000

97. ฝายบา้นควนเจดีย์ 2พื้นที่รับประโยชน์ 257 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

98. ระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบคลองล าเปา  พื้นที่รับ
ประโยชน์  900  ไร่

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

30,000,000 30,000,000

99. ระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบบ้านอุดมทอง  พื้นที่รับ
ประโยชน์  80  ไร่

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

100. ระบบระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งโพธิ ์ พื้นที่รับ
ประโยชน์  40  ไร่

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

101. ฝายคลองไม้แก่น พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

102. ฝายบ้านท่าธง พื้นที่รับประโยชน์  300  ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

30,000,000 30,000,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
(6)

ยุทธศาสตร์
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หน่วยด าเนินการ
(9)

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (10)

103. ฝายบ้านล่องควน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

30,000,000 30,000,000

104. อาคารอัดน้ าสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์พร้อมอาคาร
ประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

42,000,000 42,000,000

105. ก่อสร้างเสาธงและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส านักงาน
ชลประทานที่ 16

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

4,000,000 4,000,000

106. ปรับปรุงร้ัวหน้าส านักงานชลประทานที่ 16 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

9,980,000 9,980,000

107. ก่อสร้างประตูและถนนทางเข้าส านักงานชลประทานที่ 16 พร้อม
ระบบรักษาความปลอดภยั

5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

28,000,000 28,000,000

108. ฝายทุ่งง้ิวพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

109. ฝายบ้านท่าแมงลัก  พื้นที่รับประโยชน์  312  ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

25,000,000 25,000,000

110. ฝายบ้านทุ่งพระพร้อมระบบส่งน้ า  พื้นที่ชลประทาน  250 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

45,000,000 45,000,000

111. ฝายบ้านคลองแงะ พื้นที่รับประโยชน์ 230 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

40,000,000 40,000,000

112. ฝายลิวงพร้อมอาคารประกอบ  พื้นที่รับประโยชน์  220  ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

30,000,000 30,000,000

113. ฝายบ้านล าชิง พื้นที่รับประโยชน์  200 ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

40,000,000 40,000,000

114. ฝายบ้านนากัน พื้นที่รับประโยชน์  500  ไร่ 5/19 2 โครงการกอ่สร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 16

20,000,000 20,000,000

115. ปรับปรุงคันกั้นน้ ากระแสสินธุ ์ระยะทาง 7.050  กม. 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

25,000,000 25,000,000



แผนงาน/โครงการส าคัญ
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116. ปรับปรุงคลองส่งน้ าสายกลางบ้านทุ่งสงวนของคลองส่งน้ า
สายใหญ ่ความยาว 4.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

20,000,000 20,000,000

117. ปรับปรุงคันคลองพลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก ฝ่ังขวา  ระยะทาง
 17.600 กม. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

60,000,000 60,000,000

118. ปรับปรุงคลองส่งน้ าสายใหญ ่กม.14+160 ถึง กม.15+540 
พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.380 กิโลเมตร โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

4,800,000 4,800,000

119. ปรับปรุงประสิทธภิาพเก็บกักบ่อยืมดินคลองส่งน้ าสายใหญ ่
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-
กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

25,000,000 25,000,000

120. ปรับปรุงระบบส่งน้ าคลองสทิงหม้อ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

9,700,000 9,700,000

121. ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองพังยาง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

20,000,000 20,000,000

122. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก กม. 
2+830 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ์ต าบลระ
โนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

6,000,000 6,000,000

123. ปรับปรุงสะพานข้ามพลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก กม. 3+370 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ์ต าบลระโนด 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

6,000,000 6,000,000
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124. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก  กม. 
11+770 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ์ต าบล
โรง อ าเภอกระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลา

5/19 2 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์

10,000,000 10,000,000

กระทรวงคมนาคม 5,360,693,000 2,023,770,380 2,023,667,200 1,093,667,200 0 10,501,797,780
กรมเจ้าท่า 5,360,693,000 2,023,770,380 2,023,667,200 1,093,667,200 0 10,501,797,780
แผนงานที่ 1 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 5/19 2 กรมเจา้ท่า 5,118,333,000 1,476,885,190 1,476,833,600 546,833,600 0 8,618,885,390
1. โครงการส าคัญที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ า

5/19 2 กรมเจา้ท่า 5,118,333,000 1,476,885,190 1,476,833,600 546,833,600 0 8,618,885,390

 - กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ า

5/19 2 กรมเจา้ท่า 5,118,333,000 1,476,885,190 1,476,833,600 546,833,600 0 8,618,885,390

2. โครงการขุดลอกร่องน้ าร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพื่อ
พัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จงัหวดัสงขลา (กม.0 – 
กม.13.550)

5/19 2 กรมเจา้ท่า 172,360,000 546,885,190 546,833,600 546,833,600 0 1,812,912,390

3. งานศึกษาด้านวศิวกรรม เศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ส าหรับ
การด าเนินการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลา (ทะเลสาบตอนกลาง ทะเลสาบตอนบน และพื้นที่ทะเล
น้อย ) จงัหวดัสงขลา

5/19 2 กรมเจา้ท่า 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000

4. งานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ า
สายหลักที่ลุ่มน้ าภาคใต้ มี 4 ลุ่มน้ า คือ ภาคใต้ฝ่ังออกตอนบน , 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา , ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังออกตอนล่าง , ลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝ่ังตก

5/19 2 กรมเจา้ท่า 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000

กระทรวงมหาดไทย 1,650,491,000 310,000,000 310,000,000 0 0 2,270,491,000
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1,050,700,000 310,000,000 310,000,000 0 0 1,670,700,000
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ า
ท่วมพื้นที่ชุมชนพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

70,000,000 100,000,000 100,000,000 270,000,000
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2. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภาบ้านคลองแงะ - 
บ้านท่าโพธิอ์อก ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความ
ยาว 150 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

14,000,000 14,000,000

3. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา (บ้านหัวควาย ช่วงที่
 2) หมู่ที่ 9 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ความยาว 
165 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

15,000,000 15,000,000

4. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าเทพาพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดั
สงขลา ความยาว 200 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

17,000,000 17,000,000

5. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองจ าไหร บ้านโคกเหรียง หมู่ที่
 2 ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา ความยาว 
280 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

22,400,000 22,400,000

6. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองลัดน้ าบ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 
ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความยาว 400 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

32,000,000 32,000,000

7. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองรัตภูมิ หมู่ที่ 11 ต าบลเขา
พระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ความยาว 500 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

45,000,000 45,000,000

8. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงคลองปอม บ้านไร่ (วดับ้านไร่) หมู่ที่ 
10 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ความยาว 165 
เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

14,500,000 14,500,000

9. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
พรุ อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ความยาว 500 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

47,750,000 47,750,000

10. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา บริเวณหลังวดัอู่
ตะเภา หมู่ที่ 8 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ความ
ยาว 335 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

31,800,000 31,800,000
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11. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา(คูเต่า-คลองแห) 
หมู่ที่ 10 ต าบลคูเต่า - หมู่ที่ 9 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ ่
จงัหวดัสงขลา  ความยาว 250 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

23,700,000 23,700,000

12. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา บริเวณด้านทิศใต้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43  บ้านคลองหวะ ต าบลคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ความยาว 1,700 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

162,000,000 162,000,000

13. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา (หน้า
สวนสาธารณะ) หมู่ที่ 6 ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 150 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

14,200,000 14,200,000

14. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา (ระยะที่ 2) บ้าน
ท่าแขก หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 500 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

47,750,000 47,750,000

15. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองต่ าชุมชนป่าพยอม หมู่ที่ 2 
ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ความยาว 130 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

13,000,000 13,000,000

16. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองรัตภูมิ บ้านนาสีทอง หมู่ที่ 
1 ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ความยาว 1,300 
เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

84,500,000 84,500,000

17. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา บ้านคลองผ่าน 
หมู่ที่ 6 ต าบลพังลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  ความยาว 100 
เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

7,000,000 7,000,000

18. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองพรุพ้อ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8
 ต าบลคูหา อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ความยาว 100 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

8,500,000 8,500,000

19. โครงการเขื่อนป้องกันตล่ิงริมคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 2-3 ต าบล
บ้านหาร อ าเภอบางกล่ า จงัหวดัสงขลา ความยาว  700  เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

66,500,000 66,500,000

20. โครงการเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองล าใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลทา่โพธิ ์
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ความยาว 180 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

12,600,000 12,600,000
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21. โครงการเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองล าใหญ่  ระหว่าง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3
 ทางเข้าบาลาย ต าบลทา่โพธิ ์อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 
150 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

10,500,000 10,500,000

22. โครงการเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองหว้ยหลอ หมู่ที่ 3 ต าบลทา่ช้าง 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

16,000,000 16,000,000

23. โครงการเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมคลองตะเครียะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 
ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 168 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

15,000,000 15,000,000

24. โครงการเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 1และหมู่
ที่ 4 ต าบลตะเครียะ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 1,500 เมตร

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

140,000,000 140,000,000

25. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักและระบบปอ้งกันน้ าทว่ม
พื้นท่ีชุมชนเขารูปช้าง ระยะที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

50,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000

26. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักและระบบป้องกันน้ า
ท่วมพื้นที่ชุมชนสิงหนคร อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา

2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

40,000,000 80,000,000 80,000,000 200,000,000

27. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงแนวคลองรัตภูมิ 2/19 2 ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา

30,000,000 30,000,000 30,000,000 90,000,000

องค์การจัดการน้ าเสีย 468,291,000 468,291,000

1. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ า เทศบาลเมืองคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

5/19 2 องค์การจัดการน้ าเสีย 364,000,000 364,000,000

2. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองเขารูป
ช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

5/19 2 องค์การจัดการน้ าเสีย 104,291,000 104,291,000

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 131,500,000 131,500,000
1. โครงการก่อสร้างฝายคลองหารพร้อมระบบท่อส่งน้ าฝาย
คลองหาร ต าบลประกอบ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา

2/19 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

23,000,000 23,000,000

2. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านไร่ 
ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา

2/19 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

18,000,000 18,000,000
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3. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าอาคารอัดน้ า
บ้านปากช่อง ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา

2/19 2 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลา

15,000,000 15,000,000

4. โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 2/19 2 เทศบาลต าบลระโนด 2,500,000 2,500,000
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแม่น้ า ล าคลอง 2/19 2 เทศบาลต าบลระโนด 43,000,000 43,000,000

6. โครงการโครงการจดัท าแนวกันคล่ืนกัดเซาะชายฝ่ังในต าบล 
(ก่อสร้างแนวกันคล่ืนป้องกันกัดเซาะชายฝ่ังทะเล)

2/19 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

30,000,000 30,000,000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 119,520,700 119,520,700 119,520,700 119,520,700 119,520,700 597,603,500
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 119,520,700 119,520,700 119,520,700 119,520,700 119,520,700 597,603,500

1. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2/19 2 ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต 12 สงขลา

37,348,300 37,348,300 37,348,300 37,348,300 37,348,300 186,741,500

2. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญพ่ื้นที่ 500 ไร่ 2/19 2 ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต 12 สงขลา

40,484,400 40,484,400 40,484,400 40,484,400 40,484,400 202,422,000

3. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 2/19 2 ส านักทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต 12 สงขลา

41,688,000 41,688,000 41,688,000 41,688,000 41,688,000 208,440,000

20,336,140 20,336,140
1. โครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธภิาพด้านความมั่นคง
จงัหวดัสงขลา ปีงบประมาณ 2566

3/1 1 ที่ท าการปกครอง
จงัหวดัสงขลา/
ส านักงานจงัหวดัสงขลา

8,153,400 8,153,400

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวดัสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3/1 1 ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปราม

ยาเสพติดจงัหวดัสงขลา

6,166,490 6,166,490

แผนงานที่ 6 : รักษาความมั่นคงและความสงบ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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3. โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับพื้นที่จงัหวดัสงขลา

3/13 1 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จงัหวดัสงขลา

6,016,250 6,016,250

กระทรวงมหาดไทย 38,513,500 38,513,500
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 38,513,500 38,513,500
1. โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาล
เมืองเขารูปช้าง

1/7 2 เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง

9,895,000 9,895,000

2. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน LED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Smart lot) ถนนสุคนธาภิรมย์ ซอย 4 เทศบาลต าบลระโนด

1/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 1,620,000 1,620,000

3. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน LED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Smart lot) ถนน เทศบาล 8 เทศบาลต าบลระโนด

1/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 1,890,000 1,890,000

4. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน LED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์
(Smart lot) ถนนราษฎ์บ ารุง ซอย 9 เทศบาลต าบลระโนด

1/7 2 เทศบาลต าบลระโนด 1,890,000 1,890,000

5. โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

1/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

20,000,000 20,000,000

6. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (cctv)เพื่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน (บูรณาการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม)

1/7 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ระวะ

1,000,000 1,000,000

7. โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System)

1/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 998,500 998,500

8. โครงการปรับปรุงและติดต้ังโคมไฟถนน LED อัจฉริยะพลังงาน
แสงอาทิตย(์Smart lot) ถนนศูนย์ศิลปวฒันธรรมและสวน
บุรพาจารย์ เทศบาลต าบลระโนด

1/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 900,000 900,000
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9. โครงการติดต้ังโคมไฟถนน LED อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Smart lot) ทางเท้าถนนชายวารีบริเวณตลาดน้ าคลองระโนด 
เทศบาลต าบลระโนด

1/7 3 เทศบาลต าบลระโนด 320,000 320,000

กระทรวงวัฒนธรรม 2,470,500 2,470,500 2,470,500 2,470,500 2,470,500 12,352,500
2,470,500 2,470,500 2,470,500 2,470,500 2,470,500 12,352,500

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์

4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1,050,000

2. งานพิธกีารศพที่ได้รับพระราชทาน 4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000

3. โครงการกฐินพระราชทานวดัพระอารามหลวง 4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

0 0 0 0 0 0

4. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระส าคัญ 4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

387,500 387,500 387,500 387,500 387,500 1,937,500

5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวฒันธรรม (ใช้กระบวนการชุมชนคุณธรรม)

4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

6. โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ตามความ
ต้องการของพื้นที่ (กิจกรรม สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น)

4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 1,265,000

7. โครงการจา้งอาสาสมัครวฒันธรรม 4/17 2 ส านักงานวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 3,600,000

ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ ส านักงานจงัหวดัสงขลา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000

รวมทั้งสิ้น* 20,727,661,699 4,149,185,780 3,002,807,600 1,569,647,600 392,560,400 29,841,863,079

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ 
ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน 
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การค้า  

และการลงทุน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่ง

ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและโล

จิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล      เนื่องจากปัจจุบันบริเวณบ้านคลองหวะ ตำบลบ้านพรุ อำเภอ

หาดใหญ่ ได้มีการขยายตัวของประชาชนหลักและประชาชนแฝงเข้ามา
อาศัยในเขตเมืองมกาขึ้น ทำให้ต่องมีการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ 
รวมทั้งระบบการขนส่งและการจราจรให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอย่าง
สม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันบริเวณสี่แยกคลองหวะฝั่งไปอำเภอสะเดา ตั้งแต่
สี่ แยกจนถึงบริษัทหาดทิพย์  ตำบลบ้ านพรุ  อำเภอหาดใหญ่   
น้ำท่วมขังผิวจราจรถนนและบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้การจราจร
ติดขัดเป็นปัญหาซ้ำซากมาอย่างยาวนาน ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทาง
หลัก (ทางหลวงหมายเลข 4) ประชาชนใช้รถผ่านเส้นทางนี้สัญจรไปมา
จำนวนมาก และยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย   ถือว่า
เป็ น ถ น น ส าย ก ารค้ า แ ล ะท่ อ ง เที่ ย ว ที่ ส ำคั ญ ข อ งป ระ เท ศ  
แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องมีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50x1.50 เมตร ความยาว 920 เมตร 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางโครงข่ายในจังหวัดสงขลาได้รับการก่อสร้างปรับปรุงให้มีความ

ปลอดภัย สะดวกในการสัญจร 
7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50x1.50 เมตร ความยาว 920 เมตร 
23,510,000 บาท 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 



- 179 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 23,510,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาว 920 เมตร 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนนิโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนและผู้สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา อัตลักษณ์สินค้าพ้ืน

ถิ่นเพ่ือการแข่งขันทางการค้า 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลามีสินค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย GI ตัวแรก คือ
ส้มโอหอมควนลัง โดยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 และขณะนี้จังหวัดสงขลายังมี
สินค้าที่อยู่ระหว่างรอประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า IG อีก 1 รายการ
คือ ส้มจุกจะนะ และอยู่ระหว่างยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า IG 
อีก 2 รายการ คือ ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา และมะม่วงเบา
สงขลา สัตว์น้ำปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด 
การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน
ที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้เลี้ยง
ปลากะพงขาวในกระชังทั้งหมดรวม 1,842 ราย โดยเลี้ยงในเขตพ้ืนที่
อำเภอสิงหนคร อำเภอเมือง อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอควน
เนียง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังมีการจัดตั้งกลุ่ม
อ งค์ ก ร ชุ ม ช น ป ร ะ ม งท้ อ งถิ่ น ” ต า ม ป ร ะ ก าศ ก รม ป ระ ม ง  
โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จำนวนรวม 35 กลุ่ม จำนวนสมาชิก
รวม 918 คน โดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงปลากะพงสามน้ำ
ทะเลสาบสงขลา จำนวนรวม 25 กลุ่ม จำนวนสมาชิกรวม 650 ราย “ปลา
กะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” เป็นปลากะพงขาวที่มีขนาดใหญ่  
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ รสชาติดี 
เนื้ อ ข า ว  นุ่ ม  ไม่ มี ก ลิ่ น โค ล น แ ล ะก ลิ่ น ส าบ  เลี้ ย ง ใน ก ระชั ง 
ในทะเลสาบสงขลาด้วยปลาสดหรือปลาสดร่วมกับอาหารสำเร็จรูป 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี พ้ืนที่เลี้ยงครอบคลุมทะเลสาบสงขลาตอนนอกทั้งหมด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ได้แก่ อ.เมือง อ.สิงหนคร อ.หาดใหญ่ อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง ตั้งแต่
ปากทะเลสาบสงขลาที่ติดกับทะเลอ่าวไทยเข้ามาในทะเลสาบจนถึง
คลองปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานประมง
จังหวัดสงขลา หน่วยงานในสังกัดกรมประมงและสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสงขลา จึงร่วมกันดำเนินการโครงการส่งเสริมปลากะพงสามน้ำ
ทะเลสาบสงขลา อัตลักษณ์สินค้าพ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างจุดขายให้ปลากะพง
สามน้ำทะเลสาบสงขลาให้มีสตอรี่ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา มี
เรื่องราวทางวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างแบรนด์ที่มีมูลค่าทางการตลาด
ที่มากขึ้น  พัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม การเฝ้าระวังเรื่องมาตรฐาน
และตรวจคุณภาพเพ่ือสามารถแข่งขันทางการค้า 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดปลากะพง
สามน้ำทะเลสาบสงขลา สร้างการรับรู้สินค้า “ปลากะพงสามน้ำ
ทะเลสาบสงขลา” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
2. พัฒนาการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานปลากะพง
สามน้ำทะเลสาบสงขลา  
3. สามารถเปิดตลาดสินค้าปลากะพงขาวสามน้ำทะเลสาบสงขลา  
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. สามารถสร้างการรับรู้สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างน้อย
จำนวน 1 สื่อ  
2. สามารถเปิดตลาดสินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาจำนวน 2 ครั้ง 
3. กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา  จำนวน 
500 ราย 
4. การตรวจเฝ้าระวังโรคและยาเพื่อควบคุมคุณภาพปลากะพงขาวสาม
น้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 50 ครั้ง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  1. ตำบลป่าขาด ตำบลสทิงหม้อ ตำบลปากรอ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร 
2. ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา  
3. ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง 

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา อัตลักษณ์สินค้าพ้ืนถิ่นเพ่ือ
การแข่งขันทางการค้า 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ จ้างเหมาออเกนไนซ์จัดทำ วีทีอาร์ เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจต่างๆ สร้างความรับรู้สู่ผู้บริโภค (ทำสื่อ 10 
ตอน เผยแพร่ในยูทูป และสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 3 ภาษา) และ
กิจกรรมการส่งเสริมการบริโภค สร้างกระแสการบริโภคปลากะพงสาม
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น้ำทะเลสาบสงขลา กรุงเทพหรือปริมณฑล 1 ครั้ง ภาคเหนือหรือ 
อิสาน 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง เพ่ือเชื่อมโยงการตลาดสินค้าปลากะพงสามน้ำ
ทะเลสาบสงขลาเข้าสู่ห้างโมเดินร์เทรด  
1,000,000 บาท 
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา 
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และสาธิตการเลี้ยงปลากระพงขาวที่เหมาะสม
โดยสนับสนุนพันธุ์ปลากะพงพันธุ์ดี (ที่ผลิตจากศูนย์ฯ) และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตอาหารปลากะพงสำเร็จรูปแก่กลุ่มเกษตรกร 25 กลุ่ม 
จำนวน 32 กระสอบ/กลุ่ม รวม 800 กระสอบ 
1,196,900.00 บาท 
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตพันธุ์ปลากะพงขาวพันธุ์ดี เพ่ือสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกร โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ผลิตพันธุ์
ปลากะพงขาวพันธุ์ดีขนาด 6-7นิ้ว จำนวน 30,000 ตัว เพ่ือสนับสนุน
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 1,200 ตัวจำนวน 25 กลุ่ม เพ่ือเลี้ยงใน
กระชัง จำนวน 300 ตัว/กระชัง จำนวน 4 กระชัง/กลุ่ม 
882,940 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจเฝ้าระวังระบบการผลิตปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพลูกพันธุ์ปลากะพงขาว โดยการ
ตรวจเฝ้าระวังโรคในพ่อแม่พันธฺุ์และลูกพันธุ์ปลาก่อนปล่อยลงเลี้ยง การ
ตรวจติดตามสุขภาพปลาระหว่างเลี้ยง แนะนำการจัดการสุขภาพปลา
กะพงขาวในกระชัง การตรวจสารตกค้างในปลาก่อนการจำหน่าย 
1,029,800 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ 

9. หน่วยงานดำเนินการ 1. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง 
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ  

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 4,109,640 บาท  : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. การสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา เพ่ิม

ช่องทางการจำหน่าย กระจายสินค้าปลากะพง ในห้างโมเดิร์นเทรด งาน
เทศกาลจัดจำหน่ายสินค้า และต่างจังหวัดได้ 
2. สร้างความเชื่อม่ันความปลอดภัยในการบริโภคปลากะพงสามน้ำ
ทะเลสาบสงขลา 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” สร้าง
มูลค่าให้กับปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
กะพงสามารถจำหน่ายปลากะพง สามารถกระจายสินค้าได้ และสร้าง
ความยั่งยืนในอาชีพ ของผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า เที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนและชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-

19) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงที่ไม่
สามารถระบายปลากะพงออกสู่ตลาดได้ ขณะที่กำลังการผลิตปลากะพง
ในจังหวัดสงขลามีประมาณ 600-700 ตันต่อปี และปลาที่เลี้ยงใน 3 น้ำ
มีรสชาติดี หากได้สร้างการรับรู้และเพ่ิมช่องทางการขายให้กับเกษตรกร 
และผู้ประกอบการแล้ว จะสามารถทำให้ปลากะพง 3 น้ำ เป็นที่ต้องการ
ของตลาดมากข้ึน 

เพ่ือเป็นการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาหลังจากการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การจัดงานแสดงสินค้าเที่ยวสงขลากินปลากะพง นอกจากจะเป็นการ
เพ่ิมรายได้ และส่งเสริมให้เกิดการบริโภคปลากะพงมากขึ้นแล้ว เกษตร
และผู้ประกอบการยังมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าอัตลักษณ์
ของจังหวัดสงขลาอีกด้วย เป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการตลาดแก่อาหารทะเล สินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ปลากะพง 3 น้ำจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคปลากะพง 3 น้ำจังหวัด
สงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. เกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท 
2. เกษตรกร และผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7. พื้นที่เป้าหมาย  อำเภอหาดใหญ่ หรือ อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก จัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า เที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหาร อาหารทะเล ปลากะพง และ
สินค้าอ่ืนๆ เช่น ของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ จำนวน 100 คูหา 
ระยะเวลา 4 วัน ในอำเภอหาดใหญ่ หรือ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2,560,600 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
- สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 2,560,600 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 

2. สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ปลากะพง 3 น้ำจังหวัดสงขลา เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อม สู่มาตรฐานสากล

รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปี 2566 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนและชุมชน  
4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพ

ช่างเชื่อมเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 
จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านภาคการผลิต 
ทักษะหรือองค์ความรู้เดิมไม่เพียงพออีกต่อไป จึงต้องมีการพัฒนา
ทักษะด้านแรงงาน เพ่ือ upskill ในสาขาช่างเชื่อมซึ่งเป็นสาขาที่มี
ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมทุกชนิดให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและรายได้แก่กำลังแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
ในอนาคต 
2. เพ่ือผลิตช่างเชื่อมให้มีความรู้ ทักษะ ในงานเชื่อมตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติและมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพ้ืนที่และ
รองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบการและ SME ในพ้ืนที่นำไปสู่
การจ้างงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. เป็นกิจกรรมในการบูรณาการ และขยายความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85  
7. พื้นที่เป้าหมาย  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 167 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อม สู่มาตรฐานสากลรองรับ

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคโนโลยีงาน
เชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ จำนวน 30  ชัว่โมง จำนวน 2 รุ่น ๆละ 20 คน 
556,100 บาท 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การเชื่อมและตัด
โลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆละ 13 คน 
622,380 บาท 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 1,178,480 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. กำลังแรงงานมีสมรรถนะ ยกระดับทักษะฝีมือ มีความพร้อมในการ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. สร้างและยกระดับแรงงานกลุ่มอาชีพช่างเชื่อมให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่ตอบสนอง
ตลาดแรงงานและรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

สามารถผลิตช่างเชื่อมที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้
ประกอบกิจการและตลาดแรงงานในสาขาช่างเชื่อมเพ่ือรองรับการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ ในพ้ืนที่  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนและชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ยังมีความต้องการ

กำลังแรงงานในสาขาอาชีพ พนักงานขับรถลากจูง (รถหัวลาก) อย่าง
ต่อเนื่อง จากปี พ.ศ.2565 เพ่ือเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน 
หลังจากสถานการณ์โควิด-19 องค์ความรู้เดิมจะไม่เพียงพออีกต่อไป จึง
จำเป็นต้องมีการมีการเพ่ิมทักษะใหม่ๆ เพ่ือ upskill พนักงานขับรถ
ลากจูง ซึ่งเป็นสาขาท่ีมีความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์ให้มากยิ่งข้ึน  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและรายได้แก่กำลังแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการในท้องถิ่น รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ในอนาคต 
2. เพ่ือผลิตพนักงานขับรถให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในเรื่องการขับ
รถที่ถูกต้องปลอดภัยและในกิจการทีเ่กี่ยวเนื่อง 
3. เพ่ือสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมมากข้ึน 
4. เป็นกิจกรรมในการบูรณาการ และขยายความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
7. พื้นที่เป้าหมาย  - สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 167 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

8. กิจกรรมหลัก สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ในพ้ืนที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566 
 



- 189 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา พนักงานขับรถ
ลากจูง  (รถหัวลาก) จำนวน จำนวน 2 รุ่น ๆละ 20 คน 
1,000,000 บาท 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ 

9. หน่วยงานดำเนินการ - หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  
- หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนนิโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 1,000,000 บาท  : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. กำลังแรงงานมีสมรรถนะ ยกระดับทักษะฝีมือ มีความพร้อมในการ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. สร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถเป็นที่ยอมรับของสังคมมาก
ขึ้น 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. สามารถผลิตพนักงานขับรถลากจูง (รถหัวลาก) ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบกจิการและสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ได้ 
2. จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ที่มีความพร้อม
ด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล 1. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นรวม 10 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีพ้ืนที่ 4 ตำบลของอำเภอสะเดา 
ได้แก่ ตำบลสะเดาตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์  
รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่)  
3. รัฐบาลได้กำหนดนำพ้ืนที่ราชพัสดุ ณ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จำนวน 1,069 – 2 - 21 
ไร่ ประกอบด้วย  
     (3.1) ระยะที่  1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยได้
ดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา พ้ืนที่แปลง 629-2-12 ไร่ 
งบประมาณ 934 ล้านบาท โครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  
     (3.2) ระยะท่ี 2 จำนวน 440-0-09 ไร่ แบ่งเป็น 

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่ 2 เนื้อที่ 298 ไร่ 
(แปลง สข. 1221) งบประมาณ 482 ล้านบาท (อยู่ระหว่างการรับมอบ
พ้ืนที่จากกรมธนารักษ์) 

- โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สงขลา เนื้อที่ 126 ไร่ (แปลง สข 1220) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา แผนการดำเนินงาน ปี 2565 – 2567 งบประมาณ 669.7 ล้านบาท 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. เนื่องจากที่ดินราชพัสดุตามข้อ (1.1.3) มีผู้บุกรุกซึ่งมีการต่อต้านการ
พัฒนา ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการเจรจา ควบคู่
กับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ด้อยโอกาสโดยจัดเตรียมพ้ืนที่ราชพัสดุ
แปลง 1216 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ตก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับสำหรับ
ผู้อยู่อาศัย ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงได้แก้ไขปัญหาโดยจัดทำโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจากที่ดินราชพัสดุ ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 ได้ โดยขอรับการสนับสนุนจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) วงเงิน 9,997,000 บาท โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 
     (4.1) ขยายระบบไฟฟ้า งบประมาณ 1,953,000 บาท 

 (4.2) ขยายเขตประปา วางโครงท่อ งบประมาณ 3,094,000 บาท 
 (4.3) ก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ งบประมาณ 4,950,000 บาท 

ผลการดำเนินการ สามารถจัดสรรที่ราชพัสดุให้ผู้บุกรุกเข้าอยู่
อาศัยได้จำนวน 84 ราย รายละ 50 ตารางวา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผู้บุกรุกควบคู่กับการพัฒนาเมือง
ชายแดน ทำให้สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่ 1  
ได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
5. เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้บุกรุกในพ้ืนที่ราชพัสดุแปลง สข.1220 สข.
1221 เนื้อที่ 440 ไร่จำนวน 40 ราย 55 หลัง ทำให้จังหวัดสงขลาไม่
สามารถพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่ 2 
และโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาได้ 
ในขณะนี้โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ไฟฟ้า ประปา และถนนถนน
พร้อมคูระบายน้ำ ซึ่งดำเนินการตามข้อ 4 ไม่ได้ดำเนินการในพ้ืนที่ที่จะ
จัดสรรสำหรับผู้อยู่อาศัยกลุ่มดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาเมือง
ชายแดนควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัดสงขลาจึงได้
จัดทำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับประชาชน  ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจากที่ดินราชพัสดุ ที่จะ
นำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 2 เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2566 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถรองรับผู้บุกรุก
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หัวข้อ รายละเอียด 
ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาของประชาชน ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองชายแดนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินราชพัสดุที่จะนำมาใช้
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อภาครัฐให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน
ราชพัสดุที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นประกอบด้วย 
ไฟฟ้า ประปา และถนน รองรับชุมชนใหม่ที่จะเกิดข้ึน ร้อยละ 100 

7. พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 6 บ้านไร่ตก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ถนนพร้อมคูระบายน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ 

4,450,000 บาท 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 4,450,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) ประชาชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ประกอบด้วย ไฟฟ้า ประปา และ

ถนนพร้อมคูระบายน้ำ รองรับสำหรับการอยู่อาศัย 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการ  SME  FAIR   เพ่ือช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนและชุมชน 
4. หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  ส่งผลให้ประชาชน

และผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ต้องประสบปัญหาจากการปิดด่าน
ในการเข้าออกของชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามา
ท่องเที่ยวและใช้จ่าย ประกอบกับการปิดโรงแรม สถานประกอบการ  
การมีมาตรการควบคุมและเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลต่อผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ร้านอาหารได้รับผลกระทบถึงขั้นขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง  
ทำให้มีรายได้ลดลงอย่างมากจนถึงไม่มีรายได้  ผู้ประกอบการหลายราย
จำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว  บางรายไม่หยุดกิจการแต่รายได้ลดลง
เป็นจำนวนมาก มีการลดการจ้างงาน การลดเงินเดือน รายได้ของลูกจ้าง 
จนถึงการเลิกจ้างงาน เกิดภาวการณ์ว่างงานเป็นจำนวนมาก  
    ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน  ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการ การขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะบูรณาร่วมกัน จัดกิจกรรมเพ่ือพลิกฟ้ืน
วิกฤติเศรษฐกิจ  สังคม  ความเป็นอยู่ หลังวิกฤตโควิด-19  และเป็นช่วง
ที่จะต้องกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาให้กลับคืนสู่สภาพ
ปกติโดยเร็วที่สุด 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดมหกรรมการแสดงสินค้าแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  เตรียมความพร้อมสู่ AEC 
จัดการอบรม สัมมนา ให้มีความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิ จ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่  ช่องทางการตลาด Logistics รวมทั้ งการให้
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หัวข้อ รายละเอียด 
คำปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบการ SME  
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงทางการค้า 
การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
4. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพันธมิตรธุรกิจ ด้านการค้าและการลงทุน จัดทำ
การเจรจาธุรกิจ (Business Matching)  
5. ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ  SME ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ให้สามารถปรับตัว และหาช่องทางทำธุรกิจให้สอดคล้อง
กับวิถี New Normal  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวน 100 ราย 
2. จำนวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ  จำนวน  30 ราย 
3. จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 100 ราย 
4. ผู้ประกอบการได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  
70% (ข้อมูลจากแบบประเมิน) 
5. จำนวนยอดขายจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 3 วันไม่ต่ำกว่า  
100 ล้านบาท 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก SME  FAIR   เพ่ือช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากโควิด-19 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดงานแถลงข่าวการจัดงานข่าว  จำนวน 1 ครั้ง  
100,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดอบรมและให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 1 ครั้ง   
200,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)  จำนวน 1 ครั้ง  
200,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พิธีเปิดงาน/งานแสดงและจำหน่ายสินค้า  
1,250,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 

การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์  
200,000 บาท 
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 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินและสรุปโครงการ  
50,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ  
- หอการค้าจังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 2,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจ  การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่องทางการตลาด Logistics มากขึ้น 
2. ผู้ประกอบการ SME มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ผู้ประกอบการ SME มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
2. ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล   จังหวัดสงขลา มีความหลากหลายทางชีวภาพและกายภาพในการ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัด
สงขลาส่วนใหญ่ แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ผลิตขึ้น ยังไม่มีความ
โดดเด่น และเป็นที่รู้จักในสายตาของประชาชนทั่วไป ทั้ง ๆ ที่มีสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์หลายรายการของจังหวัดสงขลา รวมทั้งมีสถาบันการศึกษา
ระดับประเทศและระดับโลกในจังหวัดสงขลา ที่มีองค์ความรู้เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมรวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่พร้อมพัฒนาการ
เกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมได้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ผสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรใน
การผลิตและสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้มากยิ่งข้ึน อันจะสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร
จังหวัดสงขลายั่งยืนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่
สำคัญ และเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของเกษตรกร
จังหวัดสงขลา  
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน
ถิ่นของจังหวัดสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่สำคัญของ

จังหวัดสงขลา เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 10 ชนิดสินค้า 
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 
อย่างน้อย 4 ด้านหลัก  
3. มีการจัดทำสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
และเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา  
อย่างน้อยทางสื่อ 3 ประเภท 

7. พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยเทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 จ้างเหมาจัดเก็บ รวบรวม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่สำคัญของจังหวัดสงขลา 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) จัดเก็บ รวบรวมและจัดทำสื่อ E-Book เพ่ือเผยแพร่ทาง Website 
จำนวน 10 สินค้า/เรื่อง ๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท   

2) จัดเก็บ รวบรวมและจัดทำสื่อ Video Clip ความยาวอย่างน้อย  
3 นาทีต่อเรื่อง จำนวน 10 เรื่องๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท  

3) จัดเก็บ รวบรวมและจัดทำสื่อเอกสารคู่มือ/หนังสือขนาด A4 
ขนาด 29.7 x 21 cm ทั้งหมด 28 หน้ารวมปก 4สี 24 หน้า กระดาษปอน 
100, ปกกระดาษ อาร์ต 230 เข้ าเล่ ม มุ งหลั งคา ปกเคลื อบ UV , 
จำนวน 16,000 เล่ม ราคาพิมพ์ OFFSET เล่มละ 22 บาท รวมราคาพิมพ์ 
OFFSET เป็นเงิน 352,000 บาท 
งบประมาณ 552,000 บาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา/
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา/สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้างเหมาจัดเก็บ รวบรวม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี
เกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา  
1) จัดเก็บ รวบรวมและจัดทำสื่อ E-Book เพ่ือเผยแพร่ทาง Website 
จำนวน 4 เรื่องหลัก เรื่องละ 25,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 
2) จัดเก็บ รวบรวมและจัดทำสื่อเอกสารคู่มือ/หนังสือขนาด A4 ขนาด 
29.7 x 21 cm ทั้งหมด 84 หน้ารวมปก 4สี 80 หน้า กระดาษปอน 
100, ปกกระดาษ อาร์ต 230 เข้าเล่ม  ไสสันกาว ปกเคลือบ UV , 
จำนวน 8,000 เล่ม ราคาพิมพ์ OFFSET เล่มละ 54 บาท รวมราคา
พิมพ์ OFFSET 432,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ 532,000 บาท 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ,หน่ วยงาน/
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ  
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันการศึกษา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 1,084,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา  
12. ผลผลิต (Output) 1. ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่สำคัญของจังหวัดสงขลา 

อย่างน้อย 10 สินค้า  เช่น ส้มโอควนลัง กาแฟสะบ้าย้อย จำปาดะไร้
เมล็ด ปลาส้ม/กะปิเทพา  ส้มจุก มะม่วงนาทับ ปลากะพงสามน้ำ กุ้ง
กรามทะเลสาบสงขลา มะม่วงเบาและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตาลตโนด 
ส้มแขก เป็นต้น 
2. ฐานข้อมูลเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดสงขลา จำนวน 4  เรื่องหลัก ได้แก ่

เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืช ได้แก่ พืชเศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ) มะพร้าว 
กาแฟโรบัสต้า ส้มจุก กล้วยนางพญา พืชอนาคต เช่น กระท่อม กัญชา 
กัญชง ไผ่ ทุเรียนพ้ืนบ้าน พืชอาหารและยา เช่น ข้าว พืชผัก สมุนไพร
พ้ืนบ้าน  

เรื่องที่ 2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม/ 
โคเนื้อ แพะ แกะ กระบือ ไก่กระทง และแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้ง ชันโรง   

เรื่องที่  3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านประมง ได้แก่ ปลานิล     
ปลาดุกด้าน  ปลาดุกอุย ปลาหมอไทย ปลากะพงขาว กุ้ง  

เรื่องที่  4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรอ่ืน  ได้แก่ 
โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบนิเวศน์เกษตร สวนวนเกษตร พลังงานทดแทน 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาหารฮาลาล นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีการผลิต-แปรรูป การพัฒนาการตลาด-ธุรกิจ-
ผู้ประกอบการ การใช้เทคโนโลยีและจัดทำสื่อดิจิตัลเพ่ือการพัฒนาการเกษตร  
3. สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
และเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
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หัวข้อ รายละเอียด 
สงขลา จำนวน 3 สื่อ (Website (E-book) , YouTube (Video clip), 
เอกสาร/คู่มือ) 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. หน่วยงานภาครัฐ  เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสงขลา 
ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการ
ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่สำคัญของจังหวัดสงขลาเพ่ิมข้ึน 
2. หน่วยงานภาครัฐ  เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดสงขลา
ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการ
ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดสงขลาเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปในจังหวัดสงขลาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นที่สำคัญ และเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ทางสื่อที่ได้ดำเนินการ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนและชุมชน  
4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ตั้งแต่ปี 2562 – ปี 2564 ที่ผ่าน ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศษฐกิจโลกและประเทศไทยในวงกว้าง ทำให้การดำเนินชีวิตของ
ประชาชนในประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม เข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ขาดรายได้ เพิ่มรายจ่าย 
ไม่มีตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมช่องทางการตลาด เป็นความสำคัญลำดับต้นๆ 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หลังจาก
ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา จึงกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผ่านการจัดงานมหกรรมจัดแสดงและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา                             

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด พัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา   

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ สัมมาชีพ เกษตรกรในจังหวัดสงขลา 
และผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทย จำนวน 250 ราย/กลุ่ม มีรายได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP (Event) 
5,000,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนนิโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 5,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ สัมมาชีพ เกษตรกร ในจังหวัด

สงขลา และผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทย จำนวน 300 ราย/กลุ่ม มี
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ สัมมาชีพ เกษตรกร ในจังหวัด
สงขลา และผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทย จำนวน 300 ราย/กลุ่ม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพ "ไก่ทอดหาดใหญ่" ให้เป็นเอกลักษณ์ตรา

สินค้าประจำถิ่นเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แก่ประชาชนและชุมชน  
4. หลักการและเหตุผล จากสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  ส่งผลให้ประชาชน

และผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ต้องประสบปัญหาจากการปิดด่าน
ในการเข้าออกของชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักที่เข้า
มาท่องเที่ยวและใช้จ่าย ประกอบกับการปิดโรงแรม สถานประกอบการ 
การมี มาตรการควบคุมและเว้นระยะห่ างทางสั งคม  ส่ งผลต่ อ
ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารได้รับผลกระทบถึงขั้นขาดสภาพคล่อง
อย่างรุนแรง ทำให้มีรายได้ลดลงอย่างมากจนถึงไม่มีรายได้ ประกอบกับ
การค้นหาเอกลักษณ์ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ค้นพบว่า “ไก่
ทอดหาดใหญ่” เป็นหนึ่งในความนิยมของนักท่องเที่ยวและมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักทั่วไป เห็นได้จากการที่ไก่ทอดบางร้านที่จำหน่ายในเมือง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ติดชื่อ “ไก่ทอดหาดใหญ่” 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาให้กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็วที่สุด การส่งเสริมให้ “ไก่ทอดหาดใหญ่” เป็นตรา
สินค้าที่โดดเด่น พัฒนากระบวนการผลิต “ไก่ทอด” เพ่ือสร้างความ
มั่นใจในความสะอาดถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย ผ่านกิจกรรม
เสริมสร้างเอกลักษณ์ “ไก่ทอดหาดใหญ่” จะสามารถสร้างการรับรู้ 
สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการไก่ทอด และเป็นจุดขายของหาดใหญ่ต่อ
นักท่องเที่ยวในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพไก่ทอดหาดใหญ่ให้เป็นอาหารเอกลักษณ์และ
ตราประจำถิ่นของจังหวัดสงขลา 
2 .เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่จำหน่ายไก่ทอดหาดใหญ่ให้มี
คุณภาพมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ทอดและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องชนิดใหม่ 
4 .เพ่ือให้งานมหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่เป็นจุดขายใหม่ สร้างศักยภาพ
แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. มียอดขายในงานมหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
2. มีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3 หมื่นคน 
3. ผู้ประกอบการไก่ทอดได้รับความรู้จากการอบรมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 70%  

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก มหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการขายไก่ทอดหาดใหญ่ จำนวน 
120 คน 1 วัน 
100,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมอกบูธมหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ จำนวน 5 วัน 
650,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ้างการประชาสัมพันธ์ 
150,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง : หอการค้าจังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 900,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้ประกอบการขายไก่ทอดหาดใหญ่มีกระบวนการผลิตถูกหลัก

อนามัย มีมาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
2. มีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ทอดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องชนิด
ใหม่ข้ึน 
3. ไก่ทอดหาดใหญ่เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ไก่ทอดหาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ตราสินค้าประจำถิ่นของจังหวัดสงขลา  
2. งานมหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่เป็นจุดขายใหม่ของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 
3. ผู้ประกอบการไก่ทอดหาดใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการยกระดับการคมนาคม – ขนส่งโลจิสติกส์ เชื่อมโยงพ้ืนที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสงขลา จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ 
1) ถนนสาย สข.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 –บ้านยางเกาะ อำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 2) ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 4 
– นิคมอุตสาหกรรมฉลุง ซึ่งเส้นทางข้างต้นเป็นเส้นทางที่ เข้าสู่ แหล่ง
เกษตรกรรม และแหล่งชุมชน และนิคมอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญ
และจำเป็นต่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน 
นำไปสู่การเติบทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
และควรมีความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางในการสัญจรไป 
– มาทั้งนี้เพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
และการค้าชายแดน ตลอดจนการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัด
สงขลาให้มีการพัฒนาสูงยิ่งขึ้นในอนาคต โดยแขวงทางหลวงชนบทได้
พิจารณาโครงการแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานและอำนวยความ
สะดวกรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน ซึ่งเส้นทาง
ถนนทั้ง 2 สาย ดังกล่าว ได้กำหนดดำเนินการในแผนของกรมทางหลวง
ชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา
พิจารณาแล้วเห็นว่าถนน 2 สายดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าชายแดนของจังหวัดสงขลา จึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลา เพ่ือนำงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ปัจจุบันถนนสาย สข 1065 มีสภาพเป็นถนนสายรองเชื่อมโยงสู่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ถนนดังกล่าวใช้เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งผลผลิตยางพารา และถนนสาย สข 1058 มีสภาพเป็นถนน
เข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพ่ืออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักลงทุนและผู้ใช้รถใช้เส้นทาง
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเพ่ือป้องกันความเสียหายของ
โครงสร้างทาง เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าชายแดนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีการพัฒนาสูงยิ่งขึ้นในอนาคต 
- เพ่ือสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์-ขนส่งสินค้าเกษตร 
ประมง ฯลฯ 
- เพ่ือพัฒนาเส้นทางให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการสัญจรไป - มาให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  กิจกรรมที่  1 ถนนสาย สข.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 –  
บ้านยางเกาะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง 
กิจกรรมที่ 2 ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – นิคม
อุตสาหกรรมฉลุง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  กิจกรรมที่  1 ถนนสาย สข.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 –  
บ้านยางเกาะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร  
กิจกรรมที่ 2 ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – นิคม
อุตสาหกรรมฉลุง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร  

8. กิจกรรมหลัก ยกระดับการคมนาคม – ขนส่งโลจิสติกส์ เชื่อมโยงพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลาและนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling)  ถนนสาย สข .1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 –  
บ้านยางเกาะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00 – 1.50 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา จำนวน 1 สายทาง 
23,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Hot Mix In – Place 
Recycling) ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – นิคม
อุตสาหกรรมฉลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 – 2.30 เมตร ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร อำเภอบางกล่ำ 
จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง 
42,200,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 65,200,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) กิจกรรมที่  1 ถนนสาย สข.1065 แยกทางหลวงหมายเลข 4 –  

บ้านยางเกาะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 2 ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – นิคม
อุตสาหกรรมฉลุง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
- พ้ืนที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย 2 ข้างทาง 
- โครงการมีประโยชน์และคุ้มค่ากับการลงทุน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสาย

พรุเตียว – ด่านสะเดาแห่งใหม่ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล 4.1 รัฐบาลได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือพัฒนาเมือง

ชายแดนสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน สำหรับจังหวัดสงขลาได้
กำหนดให้พ้ืนที่ 4 ตำบลของอำเภอสะเดา ประกอบด้วย ตำบลสะเดา 
ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
4.2 ปีงบประมาณ 2562 ด่านศุลกากรสะเดามูลค่าการค้าประมาณ 
362,000 ล้านบาท รถบรรทุกสินค้าเข้า - ออก ประมาณ 456,000 คัน 
รถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารเข้า - ออก ประมาณ 475,000 คัน 
ปัจจุบันมีการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อปีงบประมาณ 2562 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่ 1 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 
4.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กำหนดพัฒนาศูนย์คมนาคม
ขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พ้ืนที่ 126 ไร่ งบประมาณการ
ก่อสร้าง 539.3 ล้านบาท โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งนี้  คาดว่าเริ่ม
ก่อสร้างปี 2563 แล้วเสร็จปี 2565 
4.4 กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการคมนาคมรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ 
ดังกล่าวโดยจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทล. 4369 (พรุ
เตียว) – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 แบ่งเป็น 2 ตอน ระยะทาง 5.49 
กิโลเมตร งบประมาณ 635.4 ล้านบาท ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 
4.5 จังหวัดสงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือขับเคลื่อนเขตพัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองชายแดนตาม
นโยบายของรัฐบาล จังหวัดสงขลาจึงได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจัดทำ
แผนพัฒนาเมืองชายแดน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาการขนส่งทางบก 
ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา และการขนส่งระบบราง ได้แก่ ด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ และเนื่องจากด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการค้ารวมสูงสุด
จากจำนวนด่านชายแดนทั้งหมดของประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาเมืองบริเวณชุมชนบ้านด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา โดยเชื่อมการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา, นิคมอุตสาหกรรม
สงขลาระยะที่ 2 (มีกิจกรรม เช่น เขตประกอบการเสรีเพ่ือการส่งออก 
ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น) และศูนย์คมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่าการพัฒนาพ้ืนที่ ในปัจจุบันยัง
ขาดห่วงโซ่เส้นทางคมนาคมเชื่อมศูนย์คมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสงขลาระยะที่ 2, ถนนสายจังโหลน – 
บ้านหัวควน ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกับตำบลสำนักแต้ว ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ และทางหลวงหมายเลข 4 จึงมีข้อเสนอว่า ควรเร่งจัดทำ
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสาย
พรุเตียว – ด่านสะเดาแห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใช้พ้ืนที่ดังกล่าว
และเป็นเส้นทางสำรองหลักก่อนโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  
ทล. 4369 (พรุเตียว) – ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ ดังนั้น เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงาน
ทางหลวงที่ 18, เทศบาลตำบลสำนักขาม,การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, สำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงขลา, สำนักงานจังหวัดสงขลา, 
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา, ด่านศุลกากรสะเดา จัดทำโครงการ
ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว – 
ด่านสะเดาแห่งใหม่ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับ
ทางหลวงสายพรุเตียว - ด่านสะเดาแห่งใหม่ และศูนย์คมนาคมขนส่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  แก้ปัญหาเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4 และด่านสะเดาแห่ง
ใหม่ ซึ่งขณะนี้ไม่มถีนนเชื่อมระหว่างกัน 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว –  
ด่านสะเดาแห่งใหม่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว – 

ด่านสะเดาแห่งใหม่ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 8 ช่องจราจร ทิศทางละ 4 ช่องจราจร เขต
ทางกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 
2.ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 12 เมตร 
ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร 
181,000,000 บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

9. หน่วยงานดำเนินการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 780 วัน 
11. งบประมาณ 181,000,000 บาท : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output) 1. ถนน คสล.ขนาด 8 ช่องจราจร ทิศทางละ 4 ช่องจราจร เขตทาง

กว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 
2. ถนน คสล.ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 12 เมตร  ระยะทาง 
0.600 กิโลเมตร 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

มีเส้นทางเข้าออกเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุ
เตียว – ด่านสะเดาแห่งใหม่ และศูนย์คมนาคมขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย

บ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ - บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ - บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ถนนสายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ - บ้านเขากลอย ตำบล
ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา กม.ที่  0+200 ถึง กม.ที่  
10+520 กว้าง 12.00-18.00 เมตรระยะทาง 10.320 กิโลเมตร (กม.ที่ 
0+200- 2+000 กว้าง 18.00 เมตร),(กม.ที่ 2+000-10+520 กว้าง 
12.00 เมตร) เป็นเส้นทางลัดที่สำคัญของจังหวัดสงขลาที่เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และประชาชนจากสามจังหวัดชายแดนภายใต้  
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นิยมใช้เดิน
ทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา และไปท่องเที่ยวยังจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ประชาชนเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา และไปท่องเที่ยวยัง
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้อย่างสะดวดและปลอดภัย   
2. เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง และเชื่อมโยงระบบขนส่ง
สาธารณะให้มีความสะดวกปลอดภัย  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  เส้นทางโครงข่ายในจังหวัดสงขลาได้รับการก่อสร้างปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัย สะดวกในการสัญจร 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ถนนสายบ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ – บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กม.ที่ 0+200 ถึง กม.ที่ 10+520 กว้าง 12.00-
18.00 เมตร  ระยะทาง 10.320 กิโลเมตร 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งรี 
ตำบลคอหงส์ - บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านทุ่งรี 
ตำบลคอหงส์ - บ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา  กม.ที่ 0+200 ถึง กม.ที่ 10+520 กว้าง 12.00-18.00 เมตร  
ระยะทาง 10.320 กิโลเมตร           
 190,000,000 บาท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 190,000,000 บาท : งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output) ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร     
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา และไปท่องเที่ยวยังจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยได้อย่างสะดวดและปลอดภัย เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง และเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวกปลอดภัย 
ระหว่างภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ตอนบน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างสะพานยกระดบัข้ามทางรถไฟ  ถนนเพชรเกษม  (บรเิวณ

หน้าสถานีตำรวจภธูรหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล ด้วยสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร

หาดใหญ่   ตัวสะพานก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี    
เกิดการชำรุดเสียหายทรุดโทรมไปตามกาลเวลาทำให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่าง
มากและเพ่ิมปริมาณมากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
สัญจรได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับสะดวก ดังนั้นจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ  ถนน
เพชรเกษม (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ) เทศบาลนคร
หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นการอำนวยความ
สะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจร 
ตลอดจนลดผลกระทบที่เกิดกับธุรกิจการค้าและการบริการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจร   
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถและผู้ใช้เส้นทาง
สัญจร 
3. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจการค้าและการบริการ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ลดข้อร้องเรียนจากปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจราจร  
2. ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุในการใช้
เส้นทางสัญจร    
3. ลดผลกระทบที่เกิดกับธุรกิจการค้าและการบริการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นที่เป้าหมาย  ถนนเพชรเกษม  (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่) เทศบาลนคร

หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนเพชรเกษม (บริเวณหน้า

สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ  ถนนเพชรเกษม  (บริเวณหน้า
สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่) 
188,500,000 บาท 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

9. หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 730 วัน 
11. งบประมาณ 188,500,000 บาท : งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output) สะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ  ถนนเพชรเกษม (บริเวณหน้าสถานี

ตำรวจภูธรหาดใหญ่) 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ใช้
เส้นทางสัญจร เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจราจร   
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง (ในเขตผังเมืองรวม

เมืองสงขลา แยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล จั งหวัดสงขลาได้กำหนดขับ เคลื่ อนกลยุทธ์ยกระดับ ระบบ 

โลจิสติกส์ (Logistics) และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนา
จังหวัดสงขลา พ.ศ.2561-2565 โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเชื่อมโยง
พ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอเมืองสงขลา 
(ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 17 
โรงงาน เงินทุนประมาณ 6 ,600 ล้านบาท มีการจ้างงานประมาณ 
20,000 คน) กับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ โดยจุด
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเชื่อมถนนทางหลวงชนบท ทช. 5004 กับทาง
หลวงแผ่นดิน 4309 บริเวณแยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ และเนื่องจากอยู่
ในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาถนนตามผังเมืองรวมเมืองสงขลา จึงจัดทำ
โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง (ในเขตผังเมืองรวมเมือง
สงขลาแยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่ง
งบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ ประโยชน์ของโครงการดังกล่าว นอกจาก
รองรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ยังเป็นการอำนวย
ความสะดวกเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น วัดเขาเก้า
แสน สวนสัตว์สงขลา และหาดสมิหลา เป็นต้น 

เพ่ือให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบภารกิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงขอรับการสนับสนุนกรมทางหลวงชนบท
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนน สาย ง (ในเขต 
ผังเมืองรวมเมืองสงขลาแยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง (ในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา

แยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร ขนาด
ถนน 4 ช่องจราจร เขตทาง 40 เมตร พร้อมเกาะกลาง และภารกิจอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง (ในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา 

แยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง (ในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลา 
แยกอ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) 
470,000,000 บาท 
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว องค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหวัง 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กรมทางหลวงชนบท 
หน่วยงานสนับสนุน: กรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ปี 
11. งบประมาณ 1. ค่าศึกษาออกแบบ 10,000,000 บาท     

2. ค่าเวนคืนที่ดิน  80,000,000 บาท 
3. ค่าก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง 350,000,000 บาท 
4. ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา  30,000,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 470,000,000 บาท : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

12. ผลผลิต (Output) ถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง (ในเขตผังเมืองรวมเมืองสงขลาแยก
อ่างทอง – บ้านบ่ออิฐ) ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร ขนาดถนน 4 
ช่องจราจร เขตทาง 40 เมตร พร้อมเกาะกลาง และภารกิจอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน และภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่อุตสาหกรรมอาหารกับ
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 



- 216 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 2 : พัฒนาด้าน 
การท่องเที่ยวและบริการ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

รองรับการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยว 
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชุมชน ตลอดจนสินค้า OTOP การเกษตรและผลไม้ ความเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองอีกมากมาย ด้วยความหลากหลายของการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา จึงต้องมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่
ดี มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่จะนำไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการที่มีการ
แข่งขันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ของแต่ละแหล่ง ความคาดหวังในนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ  จังหวัดสงขลายังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นเมืองการค้าชายแดน การ
เป็นเมือง Sport City การเป็นเมือง MICE City และเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลา เป็นเครื่องมือในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของ
จังหวัดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประเด็นในการยกระดับ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ผ่านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
นำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาจุดเดิมและเสริม
จุดขายใหม่ทั้งแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลาที่มีอยู่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายหลัก และเป้าหมายรองของจังหวัดสงขลา ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จะมีผลต่อการรับรู้สินค้าบริการ เพ่ือให้เป็นจังหวัดเป้าหมาย
ลำดับต้น ๆ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวและเกิดความสนใจที่จะมา
ท่องเที่ยวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน 

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในปัจจุบันประสบ
กับปัญ ห าการท่ องเที่ ยว เริ่ ม ถึ งจุ ด อ่ิมตั วและขาดจุ ดขาย ใหม่   
อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จากเดิมที่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวผ่าน
ผู้ประกอบการนำเที่ยว (ทัวร์) แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เอ้ือต่อการ
เดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจ วางแผน จัดการการ
เดินทางท่องเที่ยวและที่พักได้ด้วยตนเอง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ขาดการสร้างจุดขายหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเดิมยังมี
ปัญหาเรื่องระบบบริหารจัดการ ปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอ
ตัวของประเทศมาเลเซีย และปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาที่ต้องพ่ึงพาการท่องเที่ยวชายแดน
มาเลเซียเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องสร้างจุดขายการท่องเที่ยวใหม่ โดย
อาศัยต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดการ
ท่องเที่ยวในมิติใหม่ จากปัญหาดังกล่าว จึงควรจะต้องดึงเอาประเด็นที่
เป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่มีต้นทุนอยู่แล้วในพ้ืนที่แต่ยังขาดการหยิบ
ยกขึ้นมาพัฒนาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว มาสร้างให้เป็นจุดขายใหม่โดย
เน้นกระบวนการของการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน เนื่องจากจังหวัด
สงขลามีต้นทุนทางด้านการท่องเที่ยวที่มีในชุมชนอยู่มาก แต่ยังไม่มีการ
นำมาสร้างเป็นจุดขายที่ชัดเจน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา 
2) เพ่ือกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
4) เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
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สงขลานักท่องเที่ยวได้รับทราบ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
7. พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รองรับ

การฟ้ืนตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมอนุรักษ์ควายน้ำตำบลบ้านขาว เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
7,591,300 บาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา/สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสงขลา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบ้านขาว อ.ระโนด 
จังหวัดสงขลา 
15,860,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขาว 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 23,451,300 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ได้รับการพัฒนาให้มีวามพร้อมใน

การองรับนักท่องเที่ยว 
2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3. มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
2. การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีศักยภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น 
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับการพัฒนา 
4. สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างมีคุณค่า 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสงขลาเมืองไมซ์ (Songkhla MICE City)  

สู่การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับนานาชาติ และขับเคลื่อน
สงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในด้านการ
ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ตลอดจนสินค้า OTOP การเกษตรและผลไม้ 
ความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอีกมากมาย ด้วยความหลากหลายของการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา จึงต้องมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการ
บริการที่ดี มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการดำเนินงาน
ที่จะนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการที่มี
การแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ของแต่ละแหล่ง ความคาดหวังในนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  จังหวัดสงขลายังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเป็นเมืองการค้าชายแดน การ
เป็นเมือง Sport City การเป็นเมือง MICE City และเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลา เป็นเครื่องมือในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของ
จังหวัดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประเด็นในการยกระดับ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการ
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ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ผ่านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
นำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาจุดเดิมและเสริม
จุดขายใหม่ทั้งแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลาที่มีอยู่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายหลัก และเป้าหมายรองของจังหวัดสงขลา ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จะมีผลต่อการรับรู้สินค้าบริการ เพ่ือให้เป็นจังหวัดเป้าหมาย
ลำดับต้น ๆ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวและเกิดความสนใจที่จะมา
ท่องเที่ยวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของจังหวัด 
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดในด้านต่างๆ สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น 
3) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด 
4) เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
สงขลาให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  - มีการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการไม่น้อย
กว่า 5 กลุ่ม 
- มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 4 กิจกรรม 
- การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีมาตรฐานด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนไม่ต่ำกว่า 10 ชุมชน 
- การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างชุมชนท่องเที่ยวกับแหล่ง/จุด
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพร้อมเสนอขายไม่น้อยกว่า 10 เส้นทาง  
- เกิดฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้น จำนวน 1 ฐาน  
- รายได้จากการท่องเที่ยวภาพรวมทั้งจังหวัดเพ่ิมข้ึน 5 % จากปีก่อน 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างมีคุณค่าสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของ
จังหวัดสงขลาด้วยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน  
6,250,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย /มหาวิทยาลัยทักษิณ/ 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/หอการค้าจังหวัดสงขลา/
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา/สำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา 
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลา  
6,887,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย /มหาวิทยาลัยทักษิณ/ 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/หอการค้าจังหวัดสงขลา/
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสงขลาน่าอัศจรรย์ (อาหาร ดนตรี ศิลปะ 
วัฒนธรรม)  
3,000,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/หอการค้าจังหวัดสงขลา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  
6,500,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/หอการค้าจังหวัดสงขลา/
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา/สำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 20,137,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างมีคุณภาพ 

2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
3. บุคลกรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ิม
ศักยภาพให้มีความพร้อมในการรองรับและบริการนักท่องเที่ยว 
4. มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
2. การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีศักยภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น 
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับการพัฒนา 
4. สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล ชื่อเมืองสงขลาได้ปรากฏชื่อในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1893 ว่าเป็น
เมืองประเทศราชในจำนวน 16 หัวเมือง และในเอกสารที่บันทึก 
โดยคนไทยอีกหลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมืองสงขลาได้บันทึก
ประวัติของชื่อเมืองสงขลาว่า มาจากบันทึกของพ่อค้า และนักเดินเรือ
ชาวอาหรับเปอร์เซีย ระหว่างปี พ.ศ. 1993 -2093 ในนามของเมือง  
"ซิงกูร์" หรือ "ซิงกอรา" แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์และการเมืองแห่ง
ราชอาณาจักรสยามของนายนิโกลาสแซร์แวส  เรียกชื่อเมืองสงขลาว่า  
"เมืองสิงขร"   โดยได้สันนิษฐานว่าคำว่าสงขลาในปัจจุบันน่าจะเพ้ียนมา
จากคำว่า "สิงหลา" หรือ "สิงขร" แปลว่าเมืองสิงห์ เนื่องมาจากการที่
พ่อค้าชาวเปอร์เซีย ได้แล่นเรือผ่านมาค้าขายและแลเห็นเกาะหนู-เกาะ
แมว ซึ่งเมื่อมองจากทะเลเข้าหาฝั่งในระยะไกล ๆ จะเห็นปรากฏเป็น
ภาพคล้ายสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมืองสงขลา ชาวอินเดียจึง
เรียกเมืองสงขลาในสมัยนั้นว่า "เมืองสิงหลา"ส่วนคนไทยเรียกว่า "เมือง
สทิง"เมื่อแขกมลายูเข้ามาค้าขายกับเมืองสิงหลา ก็จะออกเสียงเพ้ียน
เป็น "เซ็งคอรา" เมื่อฝรั่งเข้ามาค้าขายก็เรียกตามมลายูแต่เสียงเพ้ียนเป็น
สำเนียงฝรั่งคือ "ซิงกอรา" (Singora) จากนั้นคนไทยพ้ืนถิ่นเองก็ได้เรียก
ตามเสียงมลายูและฝรั่งเพ้ียนเป็นคำว่า "สงขลา" ดังปัจจุบัน 

เมืองสงขลาในอดีตเป็นหัวเมืองสำคัญเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมายาวนาน จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า 
เมืองสงขลาย้ายสถานที่ตั้งเมืองมาแล้ว 1 ครั้ง  โดยเริ่มจากเมืองสงขลา
ในอดีตเป็นหัวเมืองสำคัญเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1893
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
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หัวข้อ รายละเอียด 
ยาวนานจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมืองสงขลา 
ย้ายสถานที่ตั้งเมืองมาแล้ว 1 ครั้ง โดยเริ่มจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง 
ซึ่งปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่งแต่
บ้านเมืองถูกทำลายจากภัยสงครามจนหมดสิ้น จึงย้ายเมืองมาตั้งที่ฝั่ง
แหลมสน แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและลักษณะภูมิศาสตร์เป็น
พ้ืนลาดชัน ไม่มีพ้ืนที่ราบเพียงพอในการขยายเมือง จึงย้ายเมืองอีกครั้ง
หนึ่งโดยข้ามทะเลมาอยู่ที่ฝั่งบ่อยาง ซึ่งเป็นเมืองสงขลาในปัจจุบัน  
ในสมัยรัชกาลที่ 3 และในประชุมพงศาวดารได้ระบุความตอนหนึ่งว่า 
“ครั้น ณ วันเดือน 4 ขึ้น 10 ค่ำ เวลาเช้าเก้าโมง 1 กับ 10 นาที ได้ฤกษ์ 
พระยาสงขลา (เถ้ียนเส้ง) กับพระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ได้เชิญหลักไม้
ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เป็นเสาหลักเมืองมีปรากฏอยู่จน
ทุกวันนี้” ซึ่งตามปฏิทินสุริยคติตรงกับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2385 
และชาวสงขลาได้จัดงานสมโภชหลักเมืองเป็นประจำทุกปี ประกอบกับ
เมืองสงขลาเป็นเมืองทีม่ีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเช่น หนังตะลุง โนรา การแสดงพ้ืนบ้าน 
(ดิเกร์ฮูลู เพลงเรือ ร็องเง็ง กลองยาว) จึงควรส่งเสริมในการสร้างความ
ตระหนักให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างรู้คุณค่ายกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่า มีความรักหวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาและบรรพชนคนสงขลา 
2) เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคนสงขลาและเมืองสงขลา
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
3) เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคใต้ และของจังหวัดสงขลา 
4) เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนคนสงขลา 
5) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนคนสงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. รายได้ของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปินพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 5 
2. จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา 5,000 คน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานวันสงขลา  
5,795,300 บาท 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
สำนั กงานจั งหวัดสงขลา /อำเภอทุ กอำเภอในจั งหวัดสงขลา / 
ภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานมหกรรมหนังตะลุงโนรา     
1,964,800 บาท 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
สำนักงานจังหวัดสงขลา /อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา / 
ภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานจังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 7,760,100 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) จัดกิจกรรมวันสงขลาเพ่ือให้ประชาชนระลึกถึงความสำคัญของการ

สถาปนาเมืองสงขลา และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
คนสงขลาสู่เยาวชนรุ่นหลัง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) ประชาชนจังหวัดสงขลาได้ระลึกถึงความสำคัญของการสถาปนาเมือง
สงขลาซึ่งกำหนดตรงกับ วันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี  
2) ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3) อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและเห็นคุณค่า ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งอัตลักษณ์ของชุมชน 
4) เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5) เกิดความสมานสามัคคีในชุมชน 
6) ประชาชนในจังหวัดสงขลาเกิดรายได้ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการยกระดับการพัฒนาสงขลาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

อย่างสร้างสรรค์ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการเป็นสงขลาเมืองไมซ์  (Songkhla MICE City)  

สู่การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับนานาชาติ และขับเคลื่อน
สงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2562 ทำให้เมืองสงขลาต้อง
ยกระดับการพัฒนาด้านการกีฬาในทุกๆด้าน สู่การเป็นอุตสาหกรรมการ
กีฬา ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากีฬา การบริการด้านการกีฬา รวมถึงกิจกรรม
การกีฬ า  ที่ จ ะช่ วย ในการต่ อยอดการพั ฒ น าการกีฬ าจากที่  
เคยมีมา การพัฒนากิจกรรมการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในชนิด
กีฬาต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน การแข่งขัน ไตรกีฬา 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล กีฬาทางน้ำ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ร่วมถึง อีสปอร์ต ล้วน
แต่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ซึ่งในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจใน
การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้นตามลำดับ การพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการเพ่ือเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต 
ทักษะ และศักยภาพด้านการกีฬาแก่ประชาชนแล้ว อุตสาหกรรมกีฬา
ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจได้อีกทาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงได้
ร่วมมือกันขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการได้รับเป็นเมืองกีฬา 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม (เด็ก เยาวชน ประชาชน) มีการออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม (เด็ก เยาวชน ประชาชน) เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงมีทักษะและ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ศักยภาพด้านกีฬาที่สูงขึ้น 
3) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเชื่อมการท่องเที่ยวในจังหวัด 
4) เพ่ือให้อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 10,000 คน 
- มีกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วอลเล่ย์บอลชายหาดนานาชาติ “AVC Beach Volleyball Tour 21 
SMM-Smila-EST cola Open  
2,000,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สำนักงานจังหวัดสงขลา /องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/สมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา/สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สงขลามาราธอน   
3,000,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สำนักงานจังหวัดสงขลา /สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สงขลาไตรกีฬา   
4,000,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สำนักงานจังหวัดสงขลา /องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/สมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา/สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลองเล่น  Songkhla Beach Festival  
6,500,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา/สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/
สมาคมโรงแรมหาดใหญ่ - สงขลา 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิ่งฮาล์ฟมาราธอน @เกาะยอ (Songkhla Half Marathon @ kohyo) 
1,500,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดสงขลา/สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิ่งแนวดิ่ง ( วิ่งขึ้นลงบันได ) เดอะซี่รี่ส์ (3 ซีรี่ส์) Songkhla Run up 
the Series  
500,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา /สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Songkhla Plogging Run  
500,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิ่งเทรลชมเส้นทางธรรมชาติ  
376,000 บาท  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Samila Beach Run  
1,364,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา/เทศบาลนครสงขลา/สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสงขลา 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Hatyai Midnight Run   
1,350,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา/เทศบาลนครหาดใหญ่/สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสงขลา 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเกาะยอ  
800,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา/สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานหาดใหญ่ 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สงขลา ฟิชชิ่ง ครั้งที่ 1   
469,600 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การแข่งขัน E-Sport 2022  
720,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
หอการค้าจังหวัดสงขลา/สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานหาดใหญ่/สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

"SHB 2022" Songkhla Heli Blowout กิจกรรม บิน กิน เที่ยว 
500,000 บาท 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
สงขลาสเตชั่น 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 23,579,600 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างต่อเนื่องและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
2. มีกิจกรรม กีฬาและนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านการแข่งขันกีฬา
เพ่ือการท่องเที่ยว 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. ประชาชนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดสงขลามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
3. การกีฬาและนันทนาการของจังหวัดสงขลามีศักยภาพและมาตรฐาน
ก้าวสู่ระดับประเทศ 
4. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสงขลาเพ่ิมมาก
ขึ้นผ่านการแข่งขันกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนประวัติศาสตร์  พลเอกเปรม  

ติณสูลานนท์ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวเขิงประวัติศาสตร์เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมให้คนไทยได้มีสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนที่มีคุณภาพโดย
ไม่ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ สงขลา นอกจากเป็นสถานที่สำหรับการระลึกถึงและเชิดชู
คุณความดีของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัด
สงขลา สำหรับการท่องเที่ยว การพักผ่อน ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆของเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมี
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ 
ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และศูนย์เรียนรู้ด้านพฤกษาศาสตร์ 
สำหรับการศึกษาพันธุ์ไม้สำคัญของภาคใต้ รวมทั้งการเพาะพันธุ์กล้าไม้
สำหรับการปลูกทดแทนเพ่ือคงความร่มรื่น สวยงาม ภายในสวน
ประวัติศาสตร์ฯ 

เนื่องจากสวนประวัติศาสตร์ฯเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ที่สำคัญ แต่ยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น อาคารเรียนรู้
ด้านพฤษศาสตร์และอาคารเอนกประสงค์บริเวณพ้ืนที่ลานแคมปิ้ง เพ่ือ
บริการนักท่องเที่ยว มีการชำรุดทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารบริเวณดังกล่าว อย่างเร่งด่วน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพฤกษาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง  
เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเพาะพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่างๆของภาคใต้
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และพันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินและอากาศของสวนประวัติศาสตร์ฯ 
เพ่ือไว้ใช้ปลูกทดแทนหรือปลูกเพ่ิมเติม และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
บริเวณลานแคมปิ้ ง จำนวน 1 หลัง เพ่ือใช้สนับสนุนสำหรับการ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณภาพของประชาชนชาวจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการใน
สวนประวัติศาสตร์ 

7. พื้นที่เป้าหมาย  สวนประวัติ ศาสตร์  พล เอก เปรม  ติณ สูล านนท์   ตำบลพะวง 
อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพฤกษาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง และ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณลานแคมปิ้ง จำนวน 1 หลัง 
3,329,000 บาท 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 3,329,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านพฤกษาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง และ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณลานแคมปิ้ง จำนวน 1 หลัง 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น 

บนฐานภูมินิเวศน์และสังคม พหุวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เพ่ือการ
ขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีศักยภาพในการ
ทำรายได้ให้กับประเทศไทยสูงดังนั้นนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ
ระดับสากลโดยการเน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกรวมทั้งการ
กำหนดแนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประเทศไทยจึงเป็นหนึ่ง 
ในหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นการค้า
บริการที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างงานกระจายรายได้และหารายได้จาก
เงินตราต่างประเทศพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  (Quality Tourism Destination) การ
พัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดสงขลาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การให้บริการเพ่ือให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโซนเอเชียและโซนยุโรป เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
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ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสงขลา 

อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญขั้นพ้ืนฐาน สำหรับการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ให้อยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อมาได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
ที่มนุษย์ไม่อาจขาดได้ในทุกชนชาติ ทุกภาษา และทุกวัฒนธรรม  
ต้องบริโภคอาหารเพ่ือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงบำรุงร่างกาย ให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังคำกล่าวที่มักได้ยินติดหู 
อยู่เสมอว่า “อยู่ดี กินดี” หรือ “อ่ิมหมี พีมัน” ซึ่งสะท้อนว่าอาหารมี
ความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ การมีอาหารบริโภคที่
เหมาะสมและพอเพียง จึงเป็นเครื่องชี้วัดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรในชุมชนอีกด้วย รวมไปถึงการบ่งชี้ประโยชน์หรือคุณค่าทาง
โภชนาการที่มนุษย์แต่ละคนสมควรได้รับ อันเกี่ยวข้องกับภาวะ
โภชนาการ หากแต่ในขณะเดียวกันอาหารยังเป็นเครื่องแสดงถึงพลัง 
ศักยภาพ และอัตลักษณ์ทางสังคม ที่แต่ละแห่งก็มีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนาน สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของ
แต่ละชุมชน ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ สีสัน วิธีการปรุงแต่ง 
รสชาติ  กลิ่น  ความนิยมของผู้คนคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
บางอย่างยังเกี่ยวข้องกับชนชั้น  เพศ  ภาวะสุขภาพ และพิธีกรรมความ
เชื่อ ปัจจัยเหล่านี้  กลายเป็นแบบแผนพฤติกรรมของการบริโภค อัน
เป็นผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาและและเครื่องบ่งชี้ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ควรค่าแก่การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชากรในพ้ืนที่ได้
ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญ 

โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบน
ฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา มีแนวทางในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนจังหวัดสงขลาโดยการรวบรวม
จุดเด่นของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในแต่ละพ้ืนที่มานำเสนอใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการประกวด
สำรับกับข้าวอาหารพ้ืนบ้านประจำถิ่นเพ่ือให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป
และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ประจำถิ่น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรู้สึกรัก หวงแหนและ
ร่วมกัน สืบสานภูมิปัญญาที่มีมาอย่างช้านานสนับสนุนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่ง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหาร
พ้ืนถิ่นบนฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
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ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นของ
จังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืน
ถิ่นจังหวัดสงขลา สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
4. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นจังหวัด
สงขลาในรูปแบบของแผนที่วัฒนธรรมนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบนฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุ
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
5. เพ่ือส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืน
ถิ่นบนฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ทั้งปี เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเป็นเครือข่าย 
กระจายนักท่องเที่ยวหลักสู่จังหวัดสงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบนฐานภูมิเวศน์
และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน 
2. มีบุคลากรที่ให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น
บนฐานภูมิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาที่มีประสิทธิภาพ 
3. มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นทั้งด้านบริการ
และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำนวน 24 ผลิตภัณฑ์ 
4. เพ่ิมจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 5 

7. พื้นที่เป้าหมาย  1. พ้ืนทีอ่ำเภอเมือง  อำเภอหาดใหญ่  อำเภอนาหม่อม อำเภอสะเดา 
2. พ้ืนทีอ่ำเภอเทพา  อำเภอจะนะ  อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย 
3. พ้ืนที่อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอคลองหอยโข่ง 
4. พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบนฐานภูมิ
นิเวศน์และสังคม พหุวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เพ่ือการขับเคลื่อนเมือง
สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดเวทีประชุมคณะทำงาน  
60,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 

การจัดทำป้ายสื่อความหมายและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
อาหารพื้นถิ่นบนฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
1,000,000 บาท 



- 235 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบน
ฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ  
440,000 บาท 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสงขลา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ้างเหมาจัดทำหนังสือแผนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารพ้ืน
ถิ่นจังหวัดสงขลา  
628,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาหารบน
ฐานภูมินิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  
1,072,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารบนฐานภูมิ
นิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  
800,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 4,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1) เกิดฐานข้อมูลมรกดภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นจังหวัดสงขลา 

ที่ เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
วัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบนฐานภูมิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลาจำนวน 1 ชุด  
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2) เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบนฐานภูมิเวศน์
และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
มาตรฐานการท่องเที่ยว จำนวน 12 แหล่ง 
3) ไดเ้อกสารประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
อาหารบนฐานภูมิเวศน์และสังคมวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจำนวน 1 
เรื่อง 
4)ได้เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารบนฐานภูมิเวศน์
และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 1 เส้นทาง 
5) ได้รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารบนฐานภูมิเวศน์
และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เช่น ผลิตภัณฑ์การให้บริการ 
และของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบน
ฐานภูมิเวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 12 รูปแบบ 
6) ไดผ้ลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืน
ถิ่นบนฐานภูมินิเวศน์และสังคมวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 24 
ผลิตภัณฑ์ 
7) ปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นบนฐานภูมิ
เวศน์และสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 1ชุด 
8) เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา 
2)  สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ  

สันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันพ้ืนที่ดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็น
ลูกรัง ไม่มีสภาพป่าไม้ เนื่องจากเป็นเส้นทางลำคลองเดิมที่ใช้กันมานาน 
ไม่มีไม้หวงห้ามที่มีขนาดโตตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ไม่มีไม้หวงห้ามที่
มีลักษณะสมบูรณ์อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ไม่เป็นที่ควรรักษาไว้เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ไม่เป็นพ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
หลักเกณฑ์ห้ามใช้ประโยชน์ ไม่เป็นที่ปลูกสร้างสงวนป่าของรัฐ และไม่
อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งไว้ในการศึกษาค้นคว้าทางหลักวิชาการป่าไม้แต่อย่างใด 
สภาพถนนปัจจุบันเป็นเส้นทางลูกรัง ในช่วงฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี
ความปลอดภัยในการสัญจรสำหรับนักท่องเที่ยว เส้นทางดังกล่าวเป็น
เส้นทางเข้าที่ตั้งเขตอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นเส้นทางที่
นักท่องเที่ยวใช้สัญจรหลักในการเดินทางไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติสันกาลาคีรี การก่อสร้างเส้นทางและลานจอดรถดังกล่าวจะ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการสัญจร 
สร้างความเชื่อมมั่นให้นักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของจังหวัด สร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและลานจอด
รถเพ่ืออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยี่ยมชม
อุทยาน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดให้มี
มูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึนแก่ประชาชน/ชุมชน 
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- เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
- เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  กิจกรรมที่ 1 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ ย  0.05 เมตร หรือ พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
8,800 ตารางเมตร ในเขตอุทยานแห่งชาติ  สันกาลาคีรี หมู่ที่ 2 ต.บาโหย 
อ.สะบ้าย้อย จำนวน 1 สายทาง 
กิจกรรมที่  2 ลานจอดรถแอสฟัลท์ติกลานที่  1 พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
1,400 ตารางเมตร และลานที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในเขตอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี หมู่ที่ 2 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 

อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จำนวน 1 สายทาง 
6,656,000 บาท 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สงขลา 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างลานจอดรถแอสฟัลท์ติกลานที่  1 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร และลานที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
1,465,000 บาท 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สงขลา 
 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ส3งขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 8,121,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) กิจกรรมที่ 1  ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิจราจร กว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ ย  0.05 เมตร หรือ พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
8,800 ตารางเมตร ในเขตอุทยานแห่งชาติ สันกาลาคีรี หมู่ที่ 2 ต.บาโหย 
อ.สะบ้าย้อย จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 2 ลานจอดรถแอสฟัลท์ติกลานที่ 1 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร และลานที่ 2 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
ตามกำหนดระยะเวลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

- กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
- แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
และเป็นพ้ืนฐานในการดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น 
- ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัด
สงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ 

สร้างสรรค์ ยั่งยืน 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล การท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาโรคระบาดโควิด – 19 ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้การท่องเที่ยว
ชุมชนไม่สามารถเป็นกลไกในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น
หลังจากปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ในรูปแบบใหม่ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ 
ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อาศัยฐานภูมินิเวศน์และ
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนน่าอยู่ส่งเสริม
สงขลาเมืองสมุนไพร (การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ) 
2. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ส่งเสริมสงขลาเมืองสร้างสรรค์ (การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาหาร) 
3. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติ
ส่งเสริมสงขลาเมืองสีเขียว (การท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอัตลักษณ์สีเขียว) 
4. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงธุรกิจ 
ส่งเสริมสงขลาเมือง MICE CITY (การท่องเที่ยวชุมชนเชิง MICE ชุมชน) 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบ สีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ 
ยั่งยืน ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 39 ชุมชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. มีบุคลากรที่ให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่  
สร้างสรรค์ ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 390 คน 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนทีชุ่มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา 16 อำเภอ 

8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ 
ยั่งยืน 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนน่าอยู่  
ส่งเสริมสงขลาเมืองสมุนไพร  (การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ) 
1,500,000  บาท  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ส่งเสริมสงขลาเมืองสร้างสรรค์ (การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาหาร) 
1,500,000  บาท  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว 
สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติ 
ส่งเสริมสงขลาเมืองสีเขียว (การท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอัตลักษณ์สีเขียว) 
1,500,000  บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียวสงขลา
น่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน : พ้ืนที่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงธุรกิจ ส่งเสริม
สงขลาเมือง MICE CITY (การท่องเที่ยวชุมชนเชิง MICE ชุมชน) 
1,500,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 6,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. เกิดฐานข้อมูลประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาวิถี

เกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม
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หัวข้อ รายละเอียด 
จำนวน 1 ชุด 
2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืนโดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวจำนวน 20 แหล่ง 
3. ได้เอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่า
อยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน  1 เรื่อง 
4. ได้เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน
จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เส้นทาง 
5. ได้รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน
เช่นผลิตภัณฑ์การให้บริการและของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนสี
เขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืนจำนวน 20 รูปแบบ 
6. ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 
7. ได้ปฏิทินการท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ ยั่งยืน 
จังหวัดสงขลาจำนวน 1 ชุด 
8. ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว สงขลาน่าอยู่ สร้างสรรค์ 
ยั่งยืนจังหวัดสงขลา ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย อย่างน้อย 
10 ช่องทาง 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. การท่องเที่ยวชุมชนมีศักยภาพและมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยว 
2. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
3. เกิดภาพลักที่ดีในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูงมาก 
เป็นการแข่งขันภายในประเทศและนอกประเทศ อีกทั้งปัญหาความ
มั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด
สงขลาซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์กับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเป็น
ระยะๆ ซึ่งทำให้จังหวัดสงขลา รวมถึงกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อง
เร่งคิดกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้ มีความน่าสนใจ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ิมรูปแบบและช่องทางการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีมาตรฐาน และการพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆ เช่น ด้านความ
ปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สร้างจุดเด่นให้เป็นที่
น่าสนใจ ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
เที่ยวจังหวัดสงขลา 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ
ให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในการพัฒนาด้าน
การตลาดและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคและเพ่ิมช่องทางการตลาดทั้งภายในและกลุ่มประเทศอาเซียนคือ 

1. เร่งรัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
จังหวัดสงขลา 

2. เร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้เป็นกลไกหลักในการบริหาร
จัดการตนเอง สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการใช้จุดแข็งของชุมชนภูมิปัญญา
ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาด
ในกลุ่มอาเซียนและอ่ืนๆ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
รองรับการตลาดท่องเที่ยวชุมชน 
(2) เพ่ือพัฒนาเส้นทางในการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น มีความพร้อม
บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว 
(3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
(4) เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลทางดิจิทัล ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
(5) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันช่องทางการสื่อสารของ
กิจการเชื่อมโยงกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านธุรกิจ การตลาด 
เทคโนโลยี การท่องเที่ยวชุมชน  
(6) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ประชาชน ผู้บริการการ
ท่องเที่ยวชุมชนสามารถสร้างข้อมูลดิจิทัลเพ่ือใช้แสดงบน Mobile 
Platform ได ้

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. จำนวนคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
จำนวน 39 ชุมชน 
2. มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน 4 เส้นทาง 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 16 อำเภอ 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงสร้างสรรค ์
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมการบริหารจัดการและจัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว  OTOP 
นวัตวิถี   
278,810 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
488,080 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล Bigdata สำหรับเป็นศูนย์กลาง เพ่ือรองรับ 
การทำงานปัญญาประดิษฐ์ สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
480,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดสร้างระบบนำเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี เชิงแนะนำเส้นทาง
ท่องเที่ยวพิเศษ Personal Route Trip Sharing  
480,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชน/มัคคุเทศก์ชุมชน  
570,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 2,296,890 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ

บริหารจัดการ ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำ
แผนธุรกิจ 
2. มีข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และ
ธรรมชาติในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ระดับ A และ B ที่มีความโดดเด่น
เฉพาะทางประกอบด้วยเนื้อหา (1) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว (2) ประวัติความ
เป็นมาหรือคำอธิบายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวพอสังเขป (3) ที่ตั้ง (4) วัน
และเวลาเปิดทำการ (5) ข้อมูลการเดินทาง ,แผนที่ Google Map (ถ้ามี)  
(6) ลิงค์ (link) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเพจ Facebook ของร้านค้า 
(ถ้ามี) (7) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ถ้ามี) (8) ข้อมูลอ่ืน(สถานที่พัก
ท่องเที่ยวชุมชน ข้อมูลสินค้าชุมชน OTOP) ทั้งนี้ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันพร้อมแปลสองภาษาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP มีฐานข้อมูล
ท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย เป็นสากล สามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้
อย่างสะดวก 
3. บุคลากรสามารถสร้างข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบดิจิตอลได้
มีฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมีเอพพลิ
เคชั่ น เพ่ื อ พัฒ นาศั กยภาพ เพ่ิ มการแข่ งขันด้ านดิ จิทั ล เพ่ื อการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน    
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Online  Offline ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. การท่องเที่ ยวชุมชนมีศักยภาพและมาตรฐานในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
2. มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีช่องทางการตลาดชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพ่ิมขึ้น 
3. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
4. เกิดภาพลักท่ีดีในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงถนน

สายหลักเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับระบบการคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ (Logistics) 
4. หลักการและเหตุผล ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสงขลา จำนวน 4 สายทาง ได้แก่ 
1) ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้ านลาแล  
(ตอนสงขลา) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2) ถนนสาย สข.4040 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4135 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อำเภอคลองหอย
โข่ง,สะเดา จังหวัดสงขลา 3) ถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 
4181 – บ้านปากจ่า อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 4) ถนนสาย สข.2004 
แยกทางหลวงหมายเลข 43 – เขตเทศบาลสงขลา อำเภอเทพา,จะนะ,เมือง 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเส้นทางข้างต้น เป็นเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
เกษตรกรรม และแหล่งชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด นำไปสู่การเติบทางเศรษฐกิจ
และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและควรมีความพร้อมในเรื่อง
ความปลอดภัยของเส้นทางในการสัญจรไป - มาทั้งนี้เพ่ือช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้มีการพัฒนาสูง
ยิ่งขึ้นในอนาคต โดยแขวงทางหลวงชนบทได้พิจารณาโครงการแล้วเห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐานและอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ  แขวงทางหลวงชนบทจึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดสงขลา เพ่ือนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไป
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่
ดังกล่าวให้มีการพัฒนาสูงยิ่งขึ้นในอนาคต 
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- เพ่ือสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์-ขนส่งสินค้าเกษตร 
ประมง ฯลฯ 
- เพ่ือพัฒนาเส้นทางให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป - มาให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1.  ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านลาแล 
(ตอนสงขลา) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.040 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง 
2. ถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4145 อำเภอคลองหอยโข่ง,สะเดา จั งหวัดสงขลา 
ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร จำนวน 1 สายทาง 
3. ถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 –บ้านปากจ่า 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร จำนวน 1 
สายทาง  
4. ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 – เขตเทศบาล
สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  1. ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านลาแล  
(ตอนสงขลา) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.040 กิโลเมตร  
2. ถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – บรรจบทาง
หลวงหมายเลข 4145 อำเภอคลองหอยโข่ง,สะเดา จั งหวัดสงขลา 
ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร  
3. ถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 –บ้านปากจ่า 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร  
4. ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 – เขตเทศบาล
สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร  

8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเชื่อมโยงถนนสายหลัก
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling) ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 – บ้านลา
แล (ตอนสงขลา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
2.50 เมตร ระยะทาง 1.040 กิโลเมตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
จำนวน 1 สายทาง 
26,200,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) ถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร อำเภอ
คลองหอยโข่ง,สะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1สายทาง  
32,500,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) ถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 –  
บ้านปากจ่า ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.00 - 2.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร อำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา  จำนวน 1 สายทาง   
25,500,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 –  
เขตเทศบาลสงขลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 – 2.50 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร อำเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา จำนวน 1 สายทาง 
22,800,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 107,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) กิจกรรมที่  1 ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 –  

บ้านลาแล (ตอนสงขลา) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.040 
กิโลเมตร จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 2 ถนนสาย สข.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 – 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145 อำเภอคลองหอยโข่ง,สะเดา จังหวัด
สงขลา ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตาม
กำหนดระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 3 ถนนสาย สข.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 –  
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หัวข้อ รายละเอียด 
บ้านปากจ่า อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 
จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา  
กิจกรรมที่  4 ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 –  
เขตเทศบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.400 
กิโลเมตร จำนวน 1 สายทาง แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
- พ้ืนที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย 2 ข้างทาง 
- โครงการมีประโยชน์และคุ้มค่ากับการลงทุน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน

นครนอก อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล ในย่านเมืองเก่าสงขลามีอาคารที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ตาม
แผนแม่บทฯ  ได้กำหนดให้มีการจัดการงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  จึงต้อง
ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารถนนสายหลักในย่านเมืองเก่า 
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านเมืองเก่าสงขลาให้สวยงาม  พร้อมปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนไปพร้อมกัน ได้แก่ ทางเท้า คูระบายน้ำ  ไฟฟ้าแสง
สว่าง  ระบบกล้องวงจรปิดไปในคราวเดียวกัน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนนครนอกรวมเป็น
ระยะทางประมาณ 1.33 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1)  งานระบบเคเบิลใต้ดินและหม้อแปลงไฟฟ้า  โดยใช้งบประมาณจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองโครงการพิเศษ 2) วงเงินงบประมาณ 
28,900,000.-บาท 
2)  งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน (งานโยธาแรงสูงและแรงต่ำ) วงเงิน
งบประมาณ 20,400,000.-บาท  (ซึ่งขอรับงบประมาณตามแผนงาน
โครงการภายใต้ แผนพัฒนาภาคประจำปี 2566 ในครั้งนี้)             
3)  งานคืนผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์  วงเงินงบประมาณ 
15,000,000.-บาท (โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลนครสงขลา) 
   งบประมาณท้ังโครงการเป็นเงิน  64,300,000.-บาท 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชนมีความพึงพอใจการดำเนินการผลักดันเมืองเก่าสงขลา สู่เมือง
มรดกโลกและเป็นการปรับปรุงฟ้ืนฟู อนุรักษ์ย่านเมือง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนนครนอก 
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อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนนครนอกรวมเป็นระยะทาง
ประมาณ 1.33  กิโลเมตร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1)  งานระบบเคเบิลใต้ดินและหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กองโครงการพิเศษ 2) วงเงินงบประมาณ 
28,900,000.-บาท 
2)  งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน (งานโยธาแรงสูงและแรงต่ำ) วงเงิน
งบประมาณ 20,400,000.-บาท (ซึ่งขอรับงบประมาณตามแผนงาน
โครงการภายใต้ แผนพัฒนาภาคประจำปี 2566 ในครั้งนี้)             
3) งานคืนผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงินงบประมาณ 
15,000,000.-บาท (โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลนครสงขลา) 
    งบประมาณท้ังโครงการเป็นเงิน  64,300,000.-บาท 
20,400,000 บาท 
เทศบาลนครสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลนครสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1  ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 20,400,000 บาท : งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output)      ทำให้ถนนนครนอกเป็นถนนสายท่องเที่ยวย่านเมืองเก่ามีความ

สวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เนื่องจากการนำสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารทั้งหมดลงดินและถอนเสาไฟเดิมออกไปจากถนนทั้งหมด 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. พ้ืนที่ย่านเมืองเก่า (ถนนนครนอก) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอาคารที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมยุคต่าง ๆ ที่สวยงาม และทรงคุณค่าเพ่ิมขึ้น  
มีสาธารณูปโภคครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. นำสายไฟฟ้าและระบบสายสื่อสารถนนนครนอกลงใต้ดินเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวในเมืองเก่าสงขลา 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจการดำเนินการผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่
เมืองมรดกโลกให้เห็นความก้าวหน้าในการปรับปรุงฟ้ืนฟูอนุรักษ์ย่าน
เมืองเก่าเพ่ือประสบความสำเร็จในอนาคต 
4. ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่ามากขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดชลาทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวระดับสากล 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล      เทศบาลนครสงขลาเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง และการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง  แต่ท่ามกลาง
ความเจริญในด้านต่าง ๆ  เมืองก็ต้องประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยว การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น โดยเฉพาะ
ปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นมากขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวมีพ้ืนที่
จำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวและยานพาหนะที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาบริเวณหาดชลาทัศน์ 
เนื่องจากยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางเท้า ลานจอดรถ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้น ๆ   
ที่เป็นความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการพัฒนาและแก้ไข 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพ อีกทั้งสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวบริเวณหาดชลาทัศน์ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสถานที่
ท่องเที่ยว บริเวณถนนชลาทัศน์ตลอดแนว 
2. เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวบริเวณ
ถนนชลาทัศน์ 
3. เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. เพ่ือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  20 
2. จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นที่เป้าหมาย  บริเวณถนนชลาทัศน์ บริเวณหาดชลาทัศน์   ตั้งแต่บริเวณเก้าเส้งถึงวง

เวียนคนอ่านหนังสือ ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตร 
8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดชลาทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. งานปรับปรุงทางเท้าและลานจอดรถ 
2. งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
3. งานปรับปรุงลานกิจกรรมบริเวณหาดชลาทัศน์ 
4. งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
5. งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดชลาทัศน์ 
50,000,000 บาท 
เทศบาลนครสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลนครสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1  ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 50,000,000 บาท : งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output) 1. ทำให้มีทางเท้ารอบ ๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 
2. ปรับปรุงและติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวของสถานที่ท่องเที่ยว 
3. ติดตั้งป้ายจราจรและปรับปรุงผิวทางจราจรหน้าแหล่งท่องเที่ยว 
4. ปรับปรุงอาคารสาธารณะบริเวณหน้าหาดชลาทัศน์และ Street 
furniture ตลอดแนวถนน 
5. ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เพื่อการสันทนาการบริเวณตลอดแนว
หน้าหาดชลาทัศน์ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวภายในเมือง
สงขลามากข้ึน 
2. จัดให้มีพ้ืนที่สันทนาการมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มีพ้ืนที่จัด
กิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 
3. ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีข้ึน 
4. รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเกิด 
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของเยาวชนภายในและภายนอกพ้ืนที่
ได้เป็นอย่างดี 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และเมืองเก่าสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค 

4. หลักการและเหตุผล เมืองเก่าสงขลา (บ่อยาง)  ถูกกำหนดให้เป็นเมืองเก่าที่ทรงคุณค่า 1 
ใน 10 เมืองสำคัญของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี มีความโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรม  ที่ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนย่านเมืองเก่า  
ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมที่อยู่คู่เมืองสงขลามาเป็น
เวลานานปัจจุบันเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง
สงขลา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวเป็น
จำนวนมาก และรูปแบบการท่องเที่ยว  โดยการเดินเพ่ือชมบรรยากาศ
ของย่านเมืองเก่าสงขลา ถ่ายภาพจากอาคารที่ทรงคุณค่า การพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนยะหริ่ง  เพ่ือเป็นถนนต้นแบบ เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา     

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา โดยเส้นทาง
ท่องเที่ยวเป็นต้นแบบ บริเวณถนนยะหริ่ง หนองจิก และถนนซอยย่อย  
ซึ่งเป็นถนนที่ต่อเชื่อมกับสามารถท่องเที่ยวโดยการเดิน เมื่อมีการปรับ
ภูมิทัศน์ของย่านเมืองเก่า โดยการนำสายไฟฟ้าลงดิน ปรับปรุงทางเท้า 
ถนน  คูระบายน้ำ ติดตั้งไฟประดับ ปลูกต้นไม้ และจัดทำ Street Art ให้
สวยงาม เป็นต้นแบบของการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมือง
เก่าสงขลาต่อไป 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  -  ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมเป็นระบบเคเบิลใต้ดินตั้งแต่ถนนยะหริ่ง
จนถึงปลายทะเลสาบสงขลา ระยะทางรวม  215  เมตร   
-  ทำการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า เพ่ือเป็นถนนต้นแบบในการ
พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา 
-  ทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ดีมีรูปแบบที่
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หัวข้อ รายละเอียด 
กลมกลืนกับเมืองเก่าสงขลา และดูแลความสะอาดง่าย   
-  ทำการปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทาง โดยการปลูกต้นไม้ ให้ความร่มรื่น
กับนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟ LED ประดับ ติดตั้งไฟ LED  ส่องถนน ทำผิว
ลายถนนบางจุดให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า  และทำ STREET ART  
เป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยว 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนหนองจิก ถนนยะหริ่ง และถนนซอยย่อย  ตำบล
บ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ทำการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน 
2. ทำระบบคูระบายน้ำที่เหมาะสมกับย่านเมืองเก่า 
3. ทำทางเท้าใช้วัสดุกลมกลืนกับย่านเมืองเก่า 
4. ติดตั้งไฟ LED  ประดับ 
5. ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และทำผิวบริเวณแยกถนนเป็นเอกลักษณ์ 
เมืองเก่า 
6. ปรับภูมิทัศน์, ปลูกต้นไม้, ทำ Street Art, ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าน้ำ 
18,700,000 บาท 
เทศบาลนครสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลนครสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 9  เดือน  เริ่ม  1  มกราคม  2566 – 30  กันยายน  2566 
11. งบประมาณ 18,700,000 บาท : งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output) -  ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมเป็นระบบเคเบิลใต้ดินตั้งแต่ถนนยะหริ่ง

จนถึงปลายทะเลสาบสงขลา ระยะทางรวม  215  เมตร  
-  ทำการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า เพ่ือเป็นถนนต้นแบบในการ
พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา 
 -  ทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ดี มีรูปแบบที่
กลมกลืนกับเมืองเก่าสงขลา และดูแลความสะอาดง่าย             
 -  ทำการปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางโดยการปลูกต้นไม้ ให้ความร่มรื่น
กับนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟ LED ประดับ ติดตั้งไฟ LED  ส่องถนน ทำผิว
ลายถนนบางจุดให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า  และทำ STREET ART 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่า  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มา
เที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  90 
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แผนงานที่ 3 : พัฒนา 
ด้านการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 258 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรจังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล จากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา  มีพ้ืนที่ทำการเกษตร 4,321,284 ไร่ 
เกษตรกร 136,790 ครัวเรือน  พืชที่ปลูกมากได้แก่ ยางพารา  พ้ืนที่  
2,344,829 ไร่  ปลูกข้าว พ้ืนที่ 174,684 ไร่ ปาล์มน้ำมัน พ้ืนที่ปลูก 
78,728 ไร่ ไม้ผล (เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง) พ้ืนที่ 38,332 ไร่ 
จังหวัดสงขลามีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย มีเกษตรกรต้นแบบ 
เกษตรกรผู้นำ Smart Farmer, Yong Smart Farmer ปราชญ์เกษตร 
และกลุ่มองค์กรภาคเกษตร เอ้ือต่อการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาค
เกษตรกรรม จุดอ่อนยังมีผลิตภาพและประสิทธิภาพทางการผลิตต่ำ 
การเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในการผลิตน้อย 
ต้นทุนการผลิตสูง ขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหาร
จัดการที่ถูกต้อง รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้ที่ดินต่ำ รวมถึงปัญหาการรุก
ล้ำของน้ำเค็ม สามารถแบ่งตามลักษณะพ้ืนที่และอาชีพหลัก ได้แก่ พ้ืนที่
ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ราบลุ่มและเชิงเขา และพ้ืนที่เมือง 

พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ 
และสิงหนคร เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำนาปลูกข้าวเพียง 
อย่างเดียว มีรายได้ต่ำ ฐานะยากจน การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำ
เกษตรแบบไร่นาสวนผสม แบ่ งพ้ืนที่ เก็บน้ ำ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์   
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ลดรายจ่าย สร้างรายได้เพ่ิม สามารถเพ่ิมผลิต
ภาพและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้สูงขึ้น 

พ้ืนที่ราบลุ่มและเชิงเขา ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอนาหม่อม สะเดา คลอง
หอยโข่ง ควนเนียง รัตภูมิ บางกล่ำ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักปลูกยางพารา ทำสวนผลไม้ เมื่อเกิด
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของครัวเรือน
เกษตรกร การส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้เพ่ิมจากการผลิตพืช 

พ้ืนที่เขตชุมชนเมือง ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่  
มีการทำการเกษตรที่หลากหลายตามศักยภาพของเกษตรกร ประชาชน
ในพ้ืนที่มีความต้องการพืชผักปลอดสารพิษในปริมาณมาก พ้ืนที่อยู่ใน
เขตเมืองที่มีศักยภาพในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมาผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร 

มีความเร่งด่วนในอันดับต้น เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้ปลูก
ข้าว ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลซึ่งเป็นประชากรจำนวนมากของจังหวัด
สงขลา สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผสมผสาน การสร้างอาชีพ
จากการปลูกผักยกแคร่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง
ยืน อีกทั้งเป็นการผลิตพืชปลอดภัยเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนและ
ชุมชน เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตพืช 

การทำเกษตรผสมผสานสามารถลดรายจ่ายประจำวัน และสร้าง
รายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกรครัวเรือนละ 4,000 – 5,000 บาท จากการ
ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้นและการเลี้ยงปลา  การปลูกผักยกแคร่ 
สามารถสร้างรายได้เพ่ิม 700 – 1,200 บาท/แคร่/รอบการผลิต โดยใน
ระยะเวลา 1 ปี สามารถผลิตได้ 8 รอบ การผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือน
อัจฉริยะและปลอดภัย สร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกร  80,000 – 
100,000 บาท/ปี/โรงเรือน (ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ เกษตรกรปลูกใน
โรงเรือน) 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมแก่ครัวเรือนเกษตรกร ในการทำเกษตรแบบไร่นา
สวนผสมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพ่ือเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และไม้ผล 
3) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ 
4) เพ่ือยกระดับการผลิตพืชของจังหวัดสงขลาให้มีมูลค่าเพ่ิมและ
ปลอดภัย 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1) จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับความรู้การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม 
จำนวน 100 ราย 
2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้การปลูกผักยกแคร่ จำนวน 100 ราย 
3) จำนวนเกษตรกรต้นแบบการผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 
จำนวน 6 โรงเรือน 
4) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 



- 260 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
7. พื้นที่เป้าหมาย  1) กิจกรรมการทำเกษตรแบบไร่นาส่วนผสม ดำเนินการในพ้ืนที่ อำเภอ

สิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์และอำเภอระโนด 
2) กิจกรรมปลูกผักยกแคร่ ดำเนินการในพ้ืนที่ อำเภอนาหม่อม สะเดา 
คลองหอยโข่ง ควนเนียง รัตภูมิ บางกล่ำ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย 
3) กิจกรรมการผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ดำเนินการในพ้ืนที่
อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ 

8. กิจกรรมหลัก เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรจังหวัดสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  
4,687,600 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลูกผักยกแคร่  
3,402,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ  
2,913,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
210,500 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 11,213,100 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1) เกษตรกรได้รับความรู้การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  

2) เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เพ่ิมจากการทำ
เกษตรแบบไร่นาสวนผสม การปลูกผักยกแคร่ การผลิตพืชด้วยระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะและปลอดภัย 
3) เกิดต้นแบบการผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะและปลอดภัย  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) เกษตรกรผู้ทำนาในพ้ืนที่อำเภอระโนด กระแสสินธุ์  สทิงพระ และ 
สิงหนคร มีความรู้การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม เรียนรู้ต่อยอด 
การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม สามารถประกอบอาชีพในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3) ต้นแบบการผลิตพืชด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะและปลอดภัย เป็น
แหล่งเรียนรู้การผลิตพืชเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตร  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

กาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล ในปี 2564 กลุ่มได้รับการอนุมัติงบประมาณ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตกาแฟโรบัสต้าพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นอำเภอสะบ้าย้อย ภายใต้
โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
(รอบที่ 1)โดยเน้นกิจกรรมในกระบวนการต้นน้ำ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาสู่การผลิตในช่วงกลางน้ำ และปลายน้ำ โดยได้มีการทำกิจกรรม
การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก จำนวน 300 ไร่ จากเดิม 317 ไร่ เป็น 617 ไร่  ให้มี
การปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต  ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567 อำเภอสะบ้าย้อยจะ
มีพ้ืนที่ปลูกกาแฟเพ่ิมข้ึน และมีผลผลิตกาแฟเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน  

เพ่ือให้เกิดกระบวนการผลิตกาแฟโรบัสต้า ในแบบครบวงจรอย่าง
สมบูรณ์ ปัจจัยที่มีความจำเป็นเพ่ือรองรับผลผลิตที่มีมากขึ้น การเก็บ
รักษาเมล็ดกาแฟเพ่ือการแปรรูปอย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทาง
ตลาดได้ โดยศักยภาพของกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิกมีความพร้อม
และตั้งใจจริง มีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า จึงควร
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย 
2) เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย 
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน    
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. เพ่ิมรายได้จากผลผลิต  จำนวน 1,262 บาท/ไร่/ปี 

2. เพ่ิมรายได้จากผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,600,000บาท/ปี 
7. พื้นที่เป้าหมาย  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟ 

โรบัสต้าสะบ้าย้อย 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารโกดังเก็บเมล็ดและสำนักงาน  
4,124,800 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า  
1,537,300 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารโรงสีเมล็ดกาแฟและห้องน้ำรวม  
2,015,600 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าวัสดุสำนักงานในการประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ฯลฯ  
30,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงานของอำเภอและจังหวัด 
20,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 7,727,700  บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1) ก่อสร้างโกดังเก็บเมล็ดและสำนักงาน ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร  

จำนวน 1 หลัง 
2) อาคารบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 16 เมตร 
จำนวน 1 หลัง 
3) อาคารโรงสีเมล็ดกาแฟขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตรจำนวน  1 หลัง 
และห้องน้ำรวมขนาดกว้าง 2.6 เมตร ยาว 7.5 เมตรจำนวน  1 หลัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) มีโกดังเก็บเมล็ดกาแฟที่สามารถเก็บเมล็ดสารกาแฟได้ไม่น้อยกว่า 
25,000 กิโลกรัมต่อปีและรวบรวมผลผลิตเมล็ดกาแฟได้ไม่น้อยกว่า 
74,000 กิโลกรัมต่อปี 
2) มีอาคารบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานสามารถขอ
รับรองมาตรฐานอาหาร  และยา (อย.) ได้ จำนวน 1 หลัง 
3) มีโรงสีเมล็ดกาแฟที่ได้ลักษณะและเหมาะสมในการแปรรูป  พร้อม
ห้องน้ำรวมสำหรับบริการสมาชิก 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพ่ือเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด

สงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการในการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ซึ่งมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 2 ตำบล คือ อำเภอระโนด 
(ตำบลคลองแดน และตำบลบ้านขาว) รวม 11 หมู่บ้าน 3,227 ครัวเรือน 
ประชากร 7,757 คน สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีพ้ืนที่ทำการเกษตร 
35,878 ไร่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลัก และปลูกพืชอายุสั้น
โดยเฉพาะพริก ฟักเขียว ฟักทอง และเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น การทำ
เกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝนเป็นหลัก ทำให้บางปี
ประสบปัญหาน้ำใช้ทำการเกษตรมีไม่เพียงพอเนื่องจากความเค็มของน้ำ
ในทะเลสาบสงขลาและปัญหาฝนแล้ง ทำให้การทำเกษตรเกิดความ
เสียหายได้รับผลผลิตไม่เต็มที่ และปัญหาจากความไม่มีเสถียรภาพของ
ราคาข้าว พริก และฟักทอง หากได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทำ
การเกษตรผสมผสาน จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาดังกล่าว
ได้ อีกทั้งสามารถช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่าย เพ่ิมได้รายได้ในครัวเรือน 
และสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้น เพ่ือเป็น
การต่อยอดการดำเนินงานจากแผนงานปกติให้มีประสิทธิภาพและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพ่ือเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัด
สงขลาขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(2) เพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามแนวทาง
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หัวข้อ รายละเอียด 
พระราชดำริ 
(3) ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต และสนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ทีมุ่่งสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่  
ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 ราย 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลคลองแดน ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนการขุดคูยกร่อง และพันธุ์พืช 
4,167,000 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 4,167,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1) เกษตรกรได้รับความรู้การทำเกษตรผสมผสาน 

2) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนการขุดคูยกร่อง 
3) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและพัฒนาอาชีพ
ช่วยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการโคเนื้อกู้เศรษฐกิจ ฝ่าโควิด-19 สู่มาตรฐาน GFM  
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสงขลา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา โควิด -19 มีบุคคล
จากหลากหลายสาขาอาชีพ ให้ความสนใจการลงทุนด้านปศุสัตว์ว่าให้
ผลตอบแทนดี โดยไม่พิจารณาถึงรายละเอียด และปัญหาที่แฝงอยู่ในแต่
ละสาขาอาชีพ เกษตรกรบางส่วนเป็นแรงงานคืนถิ่น หรือนักธุรกิจ 
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มองหาโอกาสทางด้านการเกษตรกร และคิดว่า
แนวทางการเลี้ยงสัตว์ สามารถใช้เป็นอาชีพสำหรับการประคับประคอง
ตัวให้รอดพ้น ในภาวะวิกฤตการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ จึงเป็นแบบรายย่อย 
(โค) โดยเกษตรกรลงทุนเอง หรือกู้เงินจากสถาบันการเงิน ลักษณะการ
เลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงหากินเอง หรือใช้หญ้าจากแหล่งธรรมชาติ แนว
ทางการผลิตสัตว์ใช้องค์ความรู้เดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมา โดยใช้พ้ืนที่
บริเวณบ้าน สวนผลไม้ บางรายไม่มีโรงเรือน อาศัยอยู่ตามใต้ต้นไม้ หรือ
ใต้ถุนบ้าน ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดทุน 
จากปัญหาด้านผลผลิต หรือปัญหาจากการเกิดโรค และโรคระบาดใน
สัตว์เลี้ยงได้ง่าย มีอัตราการป่วย และตายสูง ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้พิจารณาแนวทางเพ่ือให้การ
สนับสนุนเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรกลุ่มใหม่ เพ่ือลดความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยการสร้างความรับรู้ การใช้นวัตกรรม ทิศทางความต้องการ
ของตลาด วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด เพ่ือบริหารจัดการ
สินค้า และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า รวมไปถึงแนวทางลดต้นทุน
การผลิต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
และหากมีการพัฒนาต่อไป จะเกิดความม่ันคงในห่วงโซ่การผลิตปศุสัตว์ 
จึงได้จัดทำ “โครงการโคเนื้อกู้เศรษฐกิจ ฝ่าโควิด-19 สู่มาตรฐาน GFM”
เพ่ือวางแผนการตลาด กำหนดปฏิทินการผลิตสินค้าให้สอดคล้อง และ
เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM (Good Farming Management, 
GFM) โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการสร้างสินค้าโดยมีตลาดเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า และการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์รายย่อยไปสู่มาตรฐานได้
อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในเรื่อง การตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนและเพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร ตลอดจนยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น ซึ่งหากดำเนินโครงการดังกล่าว เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ต้องมี
โรงเรือนปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์พาหะนำโรค แยกสัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยง
ใหม่อย่างชัดเจน และให้คำแนะนำในเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้
วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่น  

ซึ่งหากมีการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว สามารถเพ่ิมรายได้ และ
ความมั่นคงในอาชีพเกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายในห่วงโซ่การผลิต
สัตว์ ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ลดการสูญเสีย
จากการเกิดโรค ลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ วางแผนการผลิตสินค้า โดย
การใช้ตลาดนำการผลิต อีกทั้งทำให้มีการพ่ึงพาตนเอง สร้างเครือข่าย
ผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการนำเข้าวัคซีนจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ และยังช่วยให้
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงการจัดการที่ถูกต้องเป็นไป
ตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพ่ิมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับ
เกษตรกรในระดับ Modern trade ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผลิตสินค้าปศุสัตว์ มุ่งสู่สินค้าที่มีความเฉพาะ
เชิงอัตลักษณ์โคกรุบาน (สัตว์ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรม) และสินค้า
ปศุสัตว์มูลค่าสูง (โคขุน) 
3. เพ่ือยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงปศุสัตว์ 
ที่เหมาะสม 
4. เพ่ือลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ผลผลิตดี  
มีคุณภาพ 
5. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพการผลิตสัตว์ ที่สอดคล้อง
ความต้องการของตลาด 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ที่มีการจัดการฟาร์มที่ดี เกษตรกร 100 ราย 
แม่โค 500 ตัว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อ ที่มีข้อมูลและแผนการผลิตสินค้าที่ตรงความ
ต้องการตลาด 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก โคเนื้อกู้เศรษฐกิจ ฝ่าโควิด-19 สู่มาตรฐาน GFM 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
  
    งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อบรมเกษตรกรและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการยกระดับ
เกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM 
3,000,000 บาท 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2565 
11. งบประมาณ 3,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. ฟาร์มโคเนื้อเข้าสู่มาตรฐาน GFM จำนวน 100 แห่ง 

2. แม่โคตั้งท้อง เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งท้องอย่างน้อย 425 ตัว ในปี 2567    
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสงขลา ลดรายจ่าย จากการรักษาสัตว์
ป่วยกรณีเกิดโรคระบาด ผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของ
ตลาด มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เป็นการสร้างรายได้และโอกาสในการแข่งขัน
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน ศูนย์กลางการผลิตข้าว

แปลงใหญ่อย่างครบวงจร 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล เกษตรกรอำเภอระโนดอาชีพดั้งเดิมทำนาแต่เจอปัญหาทำแล้ว
ขาดทุน ราคาตกต่ำ ผลผลิตได้น้อย ไม่มีคุณภาพ เป็นการทำนาต่างคน
ต่างทำ ไม่มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาสินค้าตกต่ำ เกษตรกรทำนาขาดทุน 
มีหนี้สิน ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ด้าน
การเกษตร28,552 ไร่ พ้ืนที่นาข้าวทั้งหมด11,347 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่เข้าร่วม
โครงการแปลงใหญ่นาข้าวในอำเภอระโนด ประมาณ5,392 ไร่ปัจจุบัน
เกษตรกรตื่นตัว มีความต้องการ ผลิตข้าวบริโภคเองที่ปลอดภัย และลด
ต้นทุนการผลิต จึงรวมตัวกันขึ้น จัด เวทีชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ เพ่ือหาแนวทางการ
สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลผลิต จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-
19 เห็นได้ชัดเจนถึงปัญหาที่ประชาชนมีรายได้ลดน้อยลง ต้องหาวิธีใช้
สร้างมูลค่าต้องปรับตัวเพ่ือให้ครอบครัว สังคมอยู่รอด ใช้พ้ืนที่นาข้าว
เพ่ือทำนาให้ครบวงจร เน้นการรวมกลุ่ม ลดต้นทุน สร้างมูลค่าสินค้า
และตลาด นำการผลิต สมาชิกมีแนวคิดก่อสร้างโรงเก็บและลดความชื้น
ข้าวเปลือก เพ่ือใช้เป็นสถานที่ เก็บข้าวเปลือกที่มีคุณภาพสำหรับ 
การแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคตลอดปี 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
และสนับสนุนให้คาบสมุทรสทิงพระเป็นพ้ืนที่ฐานอาหาร กิจกรรมย่อย 
เพ่ิมประสิทธิภ าพการผลิตข้าว  งบประมาณ  2 ,307 ,800  บาท  
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 10 ตัน/วัน เครื่องจักรโรงสี
ข้าว และการสัมมนาฝึกอบรม 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักศูนย์กลาง 
การผลิตข้าวแปลงใหญ่ครบวงจร  งบประมาณ 44,755,600 บาท  
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจั งหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
มาตรฐานโรงสี GMP อบรมเชื่อมโยงการตลาด  ก่อสร้างอาคารโรงสี
ขนาด 1,060 ตามรางเมตร เครื่องจักรโรงสีพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์พาหนะ
และขนส่ง เครื่องชั่งขนาด 50 ตัน กระสอบบรรจุข้าว และพาเลท 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือให้เกษตรกรมีโรงเก็บและอบลดความชื้นข้าวเปลือก สามารถลด
ต้นทุนการแปรรูปข้าวและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
2) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูปผลผลิต 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  เพ่ิมรายได้จากผลผลิต   1,500-2,000 บาท/ตัน 
7. พื้นที่เป้าหมาย  วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว หมู่ 3 ตำบลบ้านขาว  

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน ศูนย์กลางการผลิตข้าวแปลง

ใหญ่อย่างครบวงจร 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างโรงเก็บและอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดกว้าง 20 x 25 เมตร 
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  
พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตตากข้าวเปลือก ขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
4,900 ตารางเมตร และก่อสร้างสำนักงาน ขนาดพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
63 ตารางเมตร 
12,446,000 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 12,446,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) เกษตรกรจำนวน 285 ราย (สมาชิกแปลงใหญ่แปลงใหญ่นาข้าวใน

อำเภอระโนด) ที่เข้าร่วมโครงการ ใน 1 ปีแรก จะมีรายได้จากการผลิต
ข้าวพันธุ์ส่งเสริม (ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2565) รายละ 1,500-
2,000 บาท/ตัน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูป
ข้าวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างลานตากข้าวเพ่ือส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ทำนาข้าว 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล อาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรอำเภอกระแสสินธุ์ คือ การทำนา ที่ผ่านมา
ประสบปัญหาทำแล้วขาดทุน ราคาตกต่ำ ผลผลิตได้น้อย ไม่มีคุณภาพ 
เป็นการทำนาแบบต่างคนต่างทำ ไม่มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาสินค้า
ตกต่ำ เกษตรกรทำนาขาดทุน มีหนี้สิน โดยเฉพาะตำบลโรงและตำบล
เชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มี พ้ืนที่นาข้าวทั้งหมด 12,305 ไร่ 
ปัจจุบันเกษตรกรตื่นตัว มีความต้องการ ผลิตข้าวบริโภคเองที่มีปลอดภัย 
และลดต้นทุนการผลิต จึงรวมตัวกันขึ้น เพ่ือหาแนวทางการสร้างอาชีพ 
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เห็นได้
ชัดเจนถึงปัญหาที่ประชาชนมีรายได้ลดน้อยลง ต้องหาวิธีใช้สร้างมูลค่า
ต้องปรับตัวเพ่ือให้ครอบครัว สังคม อยู่รอด ใช้พ้ืนที่นาข้าวเพ่ือทำนาให้
ครบวงจร เน้นการรวมกลุ่ม ลดต้นทุน  สร้างมูลค่าสินค้าและตลาดนำ
การผลิต สมาชิกมีแนวคิดก่อสร้างลานตากข้าวและลดความชื้น
ข้าวเปลือก เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า
สำหรับจำหน่าย และการแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคตลอดปี 

เกษตรกรทำนาข้าวในอำเภอกระแสสินธุ์จำนวน 1,210 ครัวเรือน  
มีรายได้จากการทำนาโดยผลิตข้าวพันธุ์ส่งเสริม เช่น ข้าว กข 41 กข 49 
กข 43 พันธ์ข้าวปทุมธานี 1  และจำหน่ายข้าวแปรรูปเป็นข้าวสาร  
100% และเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก จะมีความต้องการลานข้าวเปลือก 
เพ่ือไว้สำหรับลดความชื้นของข้าวเปลือก ลดต้นทุนการแปรรูปข้าว และ
เป็นข้อมูลของสินค้าสำหรับจำหน่ายในชุมชนและใกล้ เคียงกัน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
ซึ่งสามารถชดเชยรายได้ในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 และเกษตรกร
ได้รับความรู้การผลิตข้าวคุณภาพ  ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
เกษตรกรทั่วไป ขยายผล จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ OTOP สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน  แรงงานก็ไม่ออกนอกพ้ืนที่ ครอบครัวมี
ความสุข 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือให้เกษตรกรมีลานตากข้าวสำหรับลดความชื้นข้าวเปลือก และ
ลดต้นทุนการแปรรูปข้าว  
2) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าว ในการรวมกลุ่ม
ที่มีการบริหารจัดการร่วมกันสร้างอำนาจต่อรองในการจำหน่ายสินค้า
ตลาดรองรับที่แน่นอน             
3) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าวมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  รายได้เกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าวเพ่ิมขึ้น 1,500-2,000 
บาท/ตัน 

7. พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 1 ,3 ,5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 
หมู่ที่ 3  ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างลานตากข้าวเพ่ือส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าว 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างลานตากข้าวและลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดกว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลโรง  
1,351,458.62 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างลานตากข้าวและลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดกว้าง 35.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลโรง  
2,054,432.55 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างลานตากข้าวและลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดกว้าง 40.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลโรง 
1,351,458.62 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างลานตากข้าวและลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดกว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส 
451,885.39 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 5,209,235 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) เกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าวอำเภอกระแสสินธุ์ ที่เข้าร่วม

โครงการ ใน 1 ปีแรก จะมีรายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและ
จำหน่าย (ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) รายละ 1,500-
2,000 บาท/ตัน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูปข้าว
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล ระหว่างวันที่  20-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เกิดฝนตกหนัก
ติดต่อกันหลายวันในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ทำให้เกิดอุทกภัยในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนตลอดจนชีวิต
และทรัพย์สินของราษฎร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ  
4,000 ล้านบาท กรมชลประทาน ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาโครงการบริหาร
จัดการลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2545  
และกรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จเดือน
กันยายน 2547โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา ได้บรรจุอยู่
ในแผนงานบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาที่มีศักยภาพ  
ปี 2550 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จสามารถช่วยระบายน้ำได้ 
1,075 ลบ.ม./วินาที  ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2553 มีฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วัน เกิดน้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่มี
ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,623.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เกินศักยภาพของ
คลองระบายน้ำที่มีอยู่ทำให้ปริมาณน้ำไหลล้นจากคลองอู่ตะเภา และ
คลองระบายน้ำ ร.1 เข้าท่วมพ้ืนที่ของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และ
บริเวณใกล้ เคียง สร้างความเสียหายประมาณ 10,490 ล้านบาท  
กรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอ
หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2555 โดย
แผนงานระยะยาวให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่ลุ่ม
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หัวข้อ รายละเอียด 
น้ำคลองอู่ตะเภา นายจรัล พุทธกูล ราษฎร หมู่ที่  5 ตำบลทุ่งหมอ 
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 
ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร สำนักพระราชวังได้มีหนังสือให้สำนักงาน
คณะกรรมการพิ เศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดำริ ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น จึง
ได้ขอให้กรมชลประทานตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎร สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำ 
คลองแก้ว จังหวัดสงขลา แล้วเสร็จ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักบริหาร
โครงการ โดยฝ่ายวางโครงการที่  2 ส่วนวางโครงการที่  4 ดำเนิน
การศึกษารายงานวางโครงการ (Pre-feasibility Study) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ศึกษาและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและขาด
แคลนน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภค – บริโภค ของราษฎรในพื้นที่ตำบล
ทุ่งหมอและใกล้เคียง เห็นว่ามีลู่ทางสามารถดำเนินการได้ จึงได้จัดทำ
รายงานวางโครงการ ซึ่งบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลาที่ระดับน้ำนองสูงสุด +89.45 เมตร 
(ร.ท.ก.) ในบริเวณพ้ืนที่อ่างฯ จะมีพ้ืนที่น้ำท่วมประมาณ 1 ,244.8 ไร่ 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่แสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ไม้และแผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ มาตราส่วน 1:50,000 พบว่าพ้ืนที่
บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา 
ซ้อนทับพ้ืนที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A และ 1B ประมาณ 15 ไร่ ด้านป่า
อนุรักษ์เพ่ิมเติม (Zone C) พบว่าพ้ืนที่ระดับน้ำนองสูงสุดที่ +89.45 
เมตร (รทก.) ซ้อนทับกับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประเภทป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (Zone C) ป่าเทือกเขาแก้ว โดยซ้อนทับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติมประมาณ 164 ไร่ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัด
สงขลา เข้าข่ายเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีโครงการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้น 1 
ทุกขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน
ระยะทิ้งช่วงให้กับพื้นท่ีชลประทานของโครงการ 
2. เพ่ือเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ของราษฎรใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
เขตตำบลทุ่งหมอและตำบลใกล้เคียง 
3. เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในระยะยาว 
4. เพ่ือยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการให้ดีขึ้น โดยให้การสนับสนุนแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  พ้ืนที่ชลประทานมีระบบส่งน้ำ 17 ,500 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
2,601 ครัวเรือน ความจุเพิ่มเป็น 18.37 ล้าน ลบ.ม. 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก อ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. อ่างเก็บน้ำคลองแก้ว ชนิดเขื่อนดินถมแบ่งส่วน ความกว้าง 8.00 เมตร 
ความยาว 663 เมตร  ความจุอ่างฯที่ระดับเก็บกัก 18.37 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2. ทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 103 เมตร 
3. Service Spillway ฝั่งขวาของอ่างฯ ชนิด Side Channel Spillway 
ยาว 40 เมตร  ระบายน้ำได้สูงสุด 128.87 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
4. River Outlet ชนิด Concrete Steel liner ขนาดท่อ 1.50 เมตร 
ปริมาณน้ำไหล 21.092  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
5. ระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำและส่งลงลำน้ำเดิม  
6. สะพาน 2 แห่ง และถนนทดแทนน้ำท่วม 
785,256,000 บาท 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กรมชลประทาน 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กรมชลประทาน 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2569- 2573) 
11. งบประมาณ 785,256,000 บาท : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12. ผลผลิต (Output) กักเก็บน้ำได้ 18.37 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานมีระบบส่งน้ำ 

17,500 ไร่ 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

แหล่งน้ำต้นทุนมั่นคงเพียงพอต่อการใช้น้ำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพ้ืนที่ชลประทานมีระบบส่งน้ำ 
17,500 ไร่ และสำหรับการอุปโภคบริโภคใน ต.ทุ่งหมอ ต.ปาดังเบซาร์  
อ.สะเดา และ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง และบริเวณข้างเคียง
ประมาณปีละ 2 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูน้ำหลาก 
โดยการพร่องน้ำในอ่างลงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เพ่ือรองรับน้ำหลากได้มากข้ึน 
สามารถชะลอและลดอัตราการไหลของน้ำหลากในคลองแก้ว ก่อนส่งสู่
คลองอู่ตะเภาก่อนเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ได้ระดับหนึ่ง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างฝายคลองหารพร้อมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองหาร 

ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้า

เกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

4. หลักการและเหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับการร้องขอ จากราษฎรใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี ได้รับความเดือดร้อนเรื่อง
การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร จำนวน 259 ครัวเรือน 
ประมาณ 1,175 คน จึงจำเป็นจะต้องก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่ง
น้ำเพ่ือช่วยเหลือราษฎรเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาด
แคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งน้ำช่วยเหลือในด้านการเกษตรและการอุปโภคและบริโภคให้แก่
ราษฎร ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ทำการเกษตร 
ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  เชิงปริมาณ 
ร้อยละของคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 80 
เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ 
2.ประชาชนในพื้นท่ีตำบลประกอบ อำเภอนาทวี            
มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี  

7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างฝายคลองหารพร้อมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองหาร ตำบล

ประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 

ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝายคลองหารตำบลประกอบ อำเภอนาทวี 
รายละเอียด ดังนี้ 
- งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝายสูง  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
- ระบบท่อส่งน้ำ  PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตรและ 0.10
เมตร ความยาวรวม 9,000 เมตร  
- ถังเก็บน้ำขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 แห่ง 
23,000,000 บาท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 
11. งบประมาณ 23,000,000 บาท : งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
12. ผลผลิต (Output) มีระบบท่อส่งน้ำฝายคลองหาร ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัด

สงขลา ทำให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เพ่ือช่วยเหลือราษฎรเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาด
แคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
2. ความพึงพอใจสำหรับประชาชนในพื้นท่ี ร้อยละ 80 
3. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือในด้านการเกษตรให้แก่ราษฎร ตำบล
ประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  พ้ืนที่ทำการเกษตร ได้มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และ
สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานที่ 4 : พัฒนาด้านสังคม 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาขยายผล
การดำเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาหลายด้าน อาทิ ด้านโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันด้านการสาธารณสุข ด้านสังคม ด้าน
การเกษตร ด้านการปศุสัตว์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ภายใต้โครงการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสนับสนุน
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
2. เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในพ้ืนที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่มุ่งสร้างความเข้าใจให้
คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เพ่ือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดี และการธำรงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ร้อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการฯ 

2. ร้อยละ 90 ความสำเร็จผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 
7. พื้นที่เป้าหมาย  16 อำเภอของจังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขยายผลโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ 
3,266,100 บาท 
สำนักงานจังหวัดสงขลา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1-3/ สำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา/สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สงขลา/สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
6,145,400 บาท 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
- 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
336,000 บาท 
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 
- 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาแบบบูรณาการ 
3,270,000 บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา และที่ทำการปกครองอำเภอ 16 อำเภอ
ของจังหวัดสงขลา 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
434,500บาท 
สำนักงานจังหวัดสงขลา 
- 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
- สำนักงานจังหวัดสงขลา 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1-3/สำนักงาน
การศึกษาเอกชนศึกษาจังหวัดสงขลา/สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
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หัวข้อ รายละเอียด 
สงขลา/สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา/สำนักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา/สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสงขลา/ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565– 30 กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 13,452,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) กิจกรรมที่ 1:   1) ขยายผลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรอาหารกลางวันฯ จำนวน 40 แห่ง  
2) นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลัก

โภชนาการ 
3) ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบด้านการเกษตรที่

เข้าร่วมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันฯ ในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 
100 คน ได้รับองค์ความรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์โครงการฯ และน้อมนำ
แนวพระราชดำริและหลักการดำเนินงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันฯ มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและขยายสู่ชุมชน 

4) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขยาย
ผลโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันฯ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 100 คน 
ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินงานโครงการและและดำเนินการ
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันฯ ตามพระราชดำริที่ถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

5) ครู นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันฯ ในปี 
พ.ศ. 2566 จำนวน 60 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
วิธีดำเนินการในระบบสหกรณ์ การบันทึกบัญชี และระบบควบคุม
ภายในเกี่ยวกับการจัดการเงินและการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรมที่ 2: 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 โรงเรียน
และเกษตรกรโดยรอบพ้ืนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหมู่บ้าน 
และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 3 โรงเรียน ได้รับความรู้การปลูก
ผักยกแคร่ การเพาะเห็ดด้วยตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติผลิตพืช ความรู้เรื่องโรค
และแมลง การป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์  

2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่ 16 อำเภอ จำนวน 
542 ราย จะมีแม่พันธุ์เป็นของตนเอง เมื่อครบสัญญายืมจะมีแม่พันธุ์
จำนวน 990 ตัว และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

3) มีแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านปศุ
สัตว์ให้แก่ประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นสถานศึกษา ดูงาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
และนำความรู้ มาประยุกต์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ท่ีมั่นคงแก่เกษตรกร 
กิจกรรมที่ 3: ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเรือนประทับ
ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาจำนวน 4 ชุด 
กิจกรรมที่ 4: จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ระดับ
จังหวัด“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จำนวน 12 ครั้ง
และระดับอำเภอในพ้ืนที่ 16 อำเภอ ๆ ละ 12 ครั้ง รวมเป็น 192 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 5: 1) จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ครั้ง  

2) จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติ และ
นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 1 ครั้ง 

3) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ครั้ง 
ระบุผลผลิตของโครงการ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
สามารถนำองค์ความรู้   ด้านการเกษตรมาขยายผลในชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และด้านปศุสัตว์มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้ในภายภาคหน้า 
2. มีผลผลิตด้านการเกษตรในครัวเรือนที่ปลอดภัยจากสารเคมี ลด
ต้นทุนการผลิต ได้กินและเหลือจำหน่ายให้กับโรงเรียนและชุมชน ทั้งยัง
มีรายไดจ้ากการจำหน่ายอีกด้วย 
3. มีแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ใช้ในการดำรงชีวิต 
4. สร้างความสัครสมานสามัคคีของคนไทยในการทำสาธารณประโยชน์  
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาในพื้นทีชุมชนต่างๆ   
5. บุคลากรภาครัฐ มีองค์ความรู้และเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงานและ
พัฒนาตามแนวทางและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอดและสร้างสรรค์ 

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  
ในการดำเนินกิจกรรม ระดับภาค โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา  
ส่วนใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ และจะจัด
ขึ้นในวัด ซึ่งมีพ้ืนที่คับแคบไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมระดับภาค 
หรือระดับจังหวัด และการเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็ไม่สะดวก จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องสร้างศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างศีลธรรมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดภาคใต้ชายแดน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดสงขลาด้วย ประกอบกับจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชาว
มาเลเซีย สิงคโปร์ มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงใช้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม อีกทางหนึ่ง 

ในเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการโครงการในระยะแรกโดยประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน และระดมทุนจากทุก
ภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน 
และทางคณะสงฆ์ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เสร็จ
เรียบร้อยแล้วเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้
งบประมาณจากการบริจาค ซึ่ งใช้ พ้ืนที่ ในการก่อสร้าง 117 ไร่   
ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนมาเพ่ือเติม
โครงการให้แล้วเสร็จ ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และจากรัฐบาล ซึ่งการของงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะระดมงบประมาณมาก่อสร้าง
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หัวข้อ รายละเอียด 
พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา โดยในปีงบประมาณ 2555 และปี 2556 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2557 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 9 ล้านเศษ ปี 2558 จำนวน 10 ล้านบาท ปี 2559 
จำนวน 29 ล้านบาทเศษ ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบพัฒนา
จังหวัด จำนวน 35 ล้านบาท และงบกลุ่มจังหวัด 16 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2561 งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565 งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 20 ล้านบาท ขณะนี้การ
ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดอาคารที่จะใช้ในการจัดอบรม 
ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่กิจกรรมทางศาสนา จึงขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในปี 2566 เพ่ือให้การก่อสร้างต่อเนื่องและสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง 
ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นับถือพุทธศาสนา 
3. เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและสถานที่ปฏิบัติธรรม
ของพุทธศาสนิกชน     

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  พุทธมณฑลจังหวัดสงขลามีสถานที่ปฏิบัติ ประกอบกิจกรรม และให้
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ทุ่งป่าเสม็ดงาม หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา (ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม) จำนวน 1 หลัง 
38,000,000 บาท 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
11. งบประมาณ 38,000,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) จังหวัดสงขลามีพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่  

ร่มรื่น ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ทำให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้
ปฏิบัติธรรมทำให้คุณธรรม จริยธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวไว้พักผ่อน
หย่อนใจเพ่ิมข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอดและสร้างสรรค์ 

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

4. หลักการและเหตุผล จากข้อมูล TP MAP ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสงขลา มีกลุ่มเปราะบาง (Fragile) จำนวน  116,008 
ครัวเรือน ซึ่งจำแนกตามดัชนี 5 มิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ มิติสุขภาพ 
3,064 ครัวเรือนมิติความเป็นอยู่ 1,912 ครัวเรือน มิติการศึกษา 406 
ครัวเรือน มิติรายได้ 3,357 ครัวเรือน มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ                          
7 ครัวเรือน   

นอกจากนี้  จากฐานข้อมูล Social Map ซึ่ งเป็นฐานข้อมูลที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร 
และผู้นำชุมชน ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส พบว่า จังหวัด
สงขลามีผู้ด้อยโอกาส  จำนวนทั้งสิ้น 12,870 ราย  โดยสภาพปัญหาของ
ผู้ด้อยโอกาสม ีดังนี้ ยากจน 12,521 คน รายได้ ไม่ เพียงแก่การครองชีพ  
12,509 คน ไม่มีอาชีพ 3,423 คน หนี้สิน/ไม่มีการออม 3,368 คน อยู่ใน
ครอบครัวยากจน 3,321 คน ทั้งนี้ บางคนมีสภาพปัญหามากว่า 1 ปัญหา   

จะเห็นได้ว่า จังหวัดสงขลา จากฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางมีปัญหา 
เรื่องรายได้ สุขภาพ และความเป็นอยู่ตามลำดับ ในขณะที่ฐานข้อมูล 
Social Map ผู้ด้อยโอกาสมีปัญหา ยากจน รายได้ไม่เพียงพอ และไม่มี
อาชีพ ตามลำดับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ 
กลุ่มคนเหล่านี้  ยังได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
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หัวข้อ รายละเอียด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อีกด้วย หากไม่เร่ง
ดำเนินการช่วยเหลือ อาจทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน จนยากจะแก้ไขได ้

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
(2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

7. พื้นที่เป้าหมาย  16 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาอาชีพขายสินค้าออนไลน์  
44,100 บาท 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นวัตกรรมปลูกผักและสมุนไพรเพ่ิมรายได้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ     
450,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บูรณาการ CSR สร้างโอกาสทางรายได้ในการปลูกผัก ปลอดสารพิษ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
119,400  บาท  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้สู งอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
800,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทหารในพื้นที่ 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานทหารในพื้นที่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 1,413,500 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างน้อย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข 

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือก 

ในการประกอบอาชีพ 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมขยายความ

คุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบ เนื่องจากแรงงานนอกระบบเป็น
แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ในที่นี้ แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำ 
(อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทำงาน (หมายถึงการไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541) และต้องประสบปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ ขาดความ
มั่นคงในการทำงาน ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการจ้างงาน ขาดโอกาส
ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ ขาดความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยในการทำงาน ขาดความมั่นคงด้านรายได้ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการประกอบอาชีพ และขาดโอกาสในการรวมกลุ่มจัดตั้งผู้แทน
หรือสหภาพเพ่ือสิทธิในการต่อรอง   กลุ่มแรงงานนอกระบบจึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิอย่างทั่วถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลกำลังแรงงานของจังหวัด ทั้งแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานนอกระบบ เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้มีรายได้ท่ีมั่นคง  
2. สร้างการรับรู้ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ ในการเข้าถึงสิทธิและ
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หัวข้อ รายละเอียด 
สวัสดิการด้านการมีหลักประกันทางสังคม ด้านการมีอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  แรงงานนอกระบบผ่านการฝึกอาชีพได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และ
ได้รับความรู้ด้านการประกันสังคม ม.40 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึก
ทั้งหมด 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที ่16 อำเภอในจังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือก ในการ

ประกอบอาชีพ 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
เสริมทักษะด้านต่าง ๆ จำนวน 20 รุ่นๆ ละ 16 คน รวม 320 คน 
1,046,000 บาท 
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 1,046,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) แรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ และขยายการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของแรงงานนอกระบบ
เพ่ิมข้ึน จำนวน 320 คน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

แรงงานนอกระบบนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ มีงานทำที่ยั่งยืน  
มีรายได้ท่ีมั่นคง มีสุขภาวะที่ดี 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. หลักการและเหตุผล ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชน เรื่องสภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  จะเป็นภาวะกดดันทางเศรษฐกิจให้ปัญหาหนี้นอกระบบ
รุนแรงมากขึ้น 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนหน่วยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เห็นควรสร้างการรับรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือบรรเทาความทุกข์ของประชาชน สร้างเสริมความรู้การจัดการหนี้และ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายแพ่งและพาณิชน์ ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา   

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ืออบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรม
สัญญา จำนำ จำนอง ขายฝาก และเช่าซื้อ พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ 
พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 
ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบ แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และหนี้นอกระบบ 

7. พื้นที่เป้าหมาย  16 อำเภอในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อบรมความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหนี้นอกระบบ   
689,600 บาท 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 689,600 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) มีผู้ได้รับการอบรมให้ความรู้กฎหมายฯ  จำนวน 980 คน  
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความรู้เรื่องหนี้นอก
ระบบและทราบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการคนสงขลามีวินัย ใส่ใจสังคม 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. หลักการและเหตุผล ด้วยสถานการณ์ทางสังคมไทยและจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน พบว่า

ปัญหาที่พบในเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านปัญหาสังคม และ
ก่อให้เกิดสถิติด้านอุบัติเหตุส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีมาก
เป็นอันดับ1 มากกว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างอ่ืน และปัญหาที่สำคัญที่พบจาก
บทเรียนการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (Covid 19) 
พบว่า การที่คนในสังคมไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามมาตรการของรัฐ ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคอย่าง
แพร่หลาย ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาส รายได้ และเกิดสูญญากาศ
การชะงักงันของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น การนำประสบการณ์จาก
ปัญหาที่พบ มาถอดบทเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพ่ือ
นำมาสู่การพัฒนาเพ่ือสร้างวินัย ให้เกิดในจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน เป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมใน
สังคมปัจจุบัน 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสงขลามีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักเห็นถึงความสำคัญของค่านิยมที่สังคมไทยพึง
ประสงค์ ในด้าน“วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา” 
2) เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดสงขลา ทราบถึงข้อปฏิบัติ 
และวิธีการปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆของสังคมไทย 
3) ยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจ โดยนำ “วินัย” แก่ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องกับค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
สังคมไทย 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักค่านิยมอันพึงประสงค์ จำนวน  320 คน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก คนสงขลามีวินัย ใส่ใจสังคม 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดอบรม 4 รุ่น ๆ ละ 80 คน  จำนวนวัน 2 วัน 1 คืน โดยมีหลักสูตร 
   - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและสัญญาณจราจร 
   - จัดอบรมและฝึกปฏิบัติเตรียมรับสถานการณ์โรคระบาด 
   - จัดอบรมเรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย เช่น การมีน้ำใจ
ไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  การเสียสละ และจิตอาสา 
700,000 บาท 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 700,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1)  ผู้เข้าอบรม จำนวน 320 คน จาก 16 อำเภอๆ ละ 20 คน 

2)  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากแบบทดสอบ 
3)  ผู้อบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายสู่เครือข่าย
ต่าง ๆ 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

พัฒนาและยกระดับค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย และจังหวัด
สงขลาด้านวินัย สุจริต และจิตอาสา  เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานสังคม 
ที่ดีในอนาคต 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  

หรือ One Day Surgery (ODS) 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมสุขภาวะที่ พ่ึงตนเองทางสุขภาพ 

ในเบื้องต้นได้  
4. หลักการและเหตุผล      ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  

มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้กำหนดเรื่อง
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หรือ One Day Surgery (ODS) ให้เป็น
หนึ่งในหลายโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุข ที่จะ
ขับเคลื่อนระบบงานด้านนี้  โดยการรักษาแบบ One Day Surgery คือ 
การรับผู้ป่วยเข้ามาเพ่ือรับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการ
ไว้ก่อนแล้วและให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่เข้ารับการรักษา
หรืออยู่ในโรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งการผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery (ODS) เป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติว่ามีความสำคัญ 
และมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประเทศชาติ ลดระยะเวลารอการผ่าตัด
นาน  ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดความแออัดในโรงพยาบาลที่รับ
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการรับการ
รักษาเป็นระยะเวลานาน ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการบริการ
ที่จำเป็นได้มากข้ึน      
     การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เป็นการผ่าตัดที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในทั่วโลกและประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทยยัง
พบปัญหาอุปสรรคในด้านการบริการทางการแพทย์อยู่  ซึ่งต้องพัฒนา
ระบบงานให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางาน 
โดยขับเคลื่อนงานด้วยนำนวัตกรรมการรักษาแบบ One Day Surgery 
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หัวข้อ รายละเอียด 
นี้มาใช้ในการรักษา โดยเริ่มดำเนินงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2547 โดยเปิด
ให้บริการการรักษาแบบ One Day Surgery ด้านทางเดินอาหารและ
ตับ ต่อมาได้ขยายงานบริการไปในหลายอวัยวะ จนปัจจุบันสามารถ
ให้บริการเพ่ิมขึ้นทางด้าน ตา หู คอ จมูก โรคทางอวัยวะสืบพันธุ์ของ
สุภาพสตรี และการทำสวนหัวใจ เป็นต้น 

เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพให้ประชาชนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  One Day Surgery (ODS) ให้มี
เครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยคณะได้พัฒนาสถานที่และ
กำลังคนสหสาขาวิชาชีพ ให้มีความพร้อมในการให้บริการแล้ว 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เป็นศูนย์การบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หรือ One Day 
Surgery (ODS) ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานที่สุดในภาคใต้ 
2.  เป็นศูนย์กลางในการให้การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ที่ครบวงจร ลด
ระยะเวลารอการผ่าตัดนาน  ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดความ
แออัดในโรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่าย 
3.  เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และพัฒนาการเรียนการสอนด้านการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ODS) & Minimal Invasive Surgery 
(MIS) 
4.  เป็นแหล่งสร้างสมองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery (ODS) & Minimal Invasive Surgery (MIS) 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  สามารถเปิดให้บริการ Excellence Center ด้านการผ่าตัดแบบ One 
Day Surgery (ODS) เทียบเท่าระดับสากล ได้ 8 ห้อง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  14 จังหวัดภาคใต้ 
8. กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หรือ One Day 

Surgery (ODS) 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดหาครุภัณฑ์ด้านการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ODS) 
2. เปิดให้บริการศูนย์ผ่าตัด 
122,000,000 บาท 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข 

9. หน่วยงานดำเนินการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 122,000,000 บาท : งบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
12. ผลผลิต (Output) 1) เปิดให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ด้านการ

ผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ODS) เทียบเท่าระดับสากล ได้ 8 ห้อง 
2) สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ปีละ 15,000 ราย 
3) เป็นสถานที่ศึกษา ฝึกอบรมและวิจัยด้านการผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery (ODS)  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) ประชาชนในพ้ืนที่ ที่เจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่จำเป็นได้
มากขึ้น  
2) ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐ ให้เกิดการ
พัฒนา มีความเท่าเทียมกัน 
3) ประเทศประหยัดงบประมาณในกลุ่มโรคที่รักษาแบบผ่าตัดวันเดียว
กลับได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 300 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้ พหุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอย่าง
มั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง 
2. ช่ือแผนงาน พัฒนาด้านสังคม 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมสุขภาวะที่พ่ึงตนเองทางสุขภาพ 

ในเบื้องต้นได้ 
4. หลักการและเหตุผล โรคมะเร็ง เป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึง

ผู้สูงอายุ โดยพบสูงในอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ส่วนในเด็กพบน้อยกว่าใน
ผู้ใหญ่ประมาณ 10 เท่า โรคมะเร็งที่พบบ่อยของชายไทย เรียงจาก
ลำดับแรก 10 ลำดับ ได้แก่ โรคมะเร็ง ตับ ปอด ลำไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมาก 
ต่อมน้ำเหลือง เม็ดเลือดขาว กระเพาะปัสสาวะ ช่องปาก กระเพาะอาหาร 
และหลอดอาหาร สำหรับ หญิงไทย ได้แก่ โรคมะเร็ง เต้านม ปากมดลูก 
ตับ ปอด ลำไส้ใหญ่ รังไข่เม็ดเลือดขาว ช่องปาก ต่อมไทรอยด์ และ
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและในเด็กไทย ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคเนื้องอก/มะเร็งสมอง เป็นต้น  

ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้นตามอายุและมะเร็งหลาย
ชนิดเกิดขึ้นได้ทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยมะเร็ง 
150 คนต่อประชากรแสนคน และผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต 95 คนต่อ
ประชากรแสนคน หมายความว่า ในคนไทย 1 แสนคน จะมีผู้ป่วยมะเร็ง 
150 คน ในจำนวน 150 คนนี้ จะเสียชีวิต 95 คน ขณะที่กลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วมีผู้ป่วยมะเร็ง 255 คนต่อประชากรแสนคน และเสียชีวิต 
111 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกในปี 2545 มีผู้ป่วยใหม่ 
12 ล้านคน ตาย 7.6 ล้านคน (ผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก 25 ล้านคน) และ
คาดว่าปี 2030 จะมีผู้ป่วยใหม่ 21 ล้านคน ตาย 13 ล้านคน (โลกจะมี
ผู้ป่วยมะเร็ง 75 ล้านคน) การมีผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้น นั้นคือต้นทุนทาง
การเงินของโรคมะเร็งก็จะสูงตามไปด้วย 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ปีละประมาณ 
100,000 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะใน 
5 จังหวัดชายแดนใต้ มีผู้ป่วยที่ refer มาประมาณร้อยละ 54 และมี



- 301 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยรักษาโรคมะเร็งในทุกอวัยวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เน้นตั้งแต่การ
ตรวจวินิจฉัย การผ่าตัด และการฉายรังสีในผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้อง
ฉายรังสี รวมถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน  
ให้ตระหนักในการตรวจเช็คมะเร็ง  โดยเฉพาะในรายที่ เริ่มเป็นใน
ระยะแรก ๆ จึงส่งผลให้การรักษาในระยะยาวดีขึ้น ผู้ป่วยมีอัตราการ
รอดชีวิตสูง จากสถิติมีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี สูงขึ้นเรื่อย ๆ เกือบทุก
อวัยวะ ประมาณร้อยละ 40 -60  
    การพัฒนาวิธีการรักษาให้สามารถรู้ระยะของการเป็นโรคมะเร็งใน
ระยะเริ่มต้น จะช่วยให้ลดงบประมาณของประเทศลงได้ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณปีละ 240,000 – 
250,000 บาท  
    นอกจากการพัฒนาการระบบการรักษาที่ดีแล้ว การจัดระบบการส่ง
ต่อผู้ป่วยมะเร็งที่ดีและเป็นมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในเชิงการส่ง
ผู้ป่วยมารักษาและในเชิงวิชาการที่ให้ความรู้กับแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายที่จะดูแลผู้ป่วยที่ส่งกลับไปรักษา
ต่อยังโรงพยาบาลเครือข่าย  
    โรงพยาบาลมีความพร้อมด้านบุคลากร มีแพทย์ผู้ เชี่ ยวชาญ
โรคมะเร็งทุกสาขา มีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพ่ือ
ช่วยในการดูแลทุกกระบวนการการรักษา ตั้งแต่วินิจฉัย ผ่าตัด ฉายแสง  
จนถึงในบางรายจำเป็นต้องดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต นอกจาก
บุคลากรที่มีศักยภาพแล้ว โรงพยาบาลมีสถานที่ที่พร้อมในการให้บริการ 
จึงเชื่อมั่นว่า หากได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนากระบวนการการรักษาอย่างก้าว
กระโดด และทำให้ประชาชนได้รับการบริการด้านโรคมะเร็งที่ดีและ 
มีประสิทธิภาพขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เป็นศูนย์การบริการการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง  เพ่ือให้วางแผนการ
รักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ 
2.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้การรักษาที่ต่อเนื่องและครบวงจร  ทำให้
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆของภาคใต้ 
3.  เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  รวมไปถึงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขา
ศัลยศาสตร์  รังสีวิทยา  พยาธิวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ จัดระบบการวางแผนรักษา
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หัวข้อ รายละเอียด 
ได้อย่างแม่นยำ และผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูง 
1) สามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ปีละ 145,200 ราย 
2) อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในระยะ 5 ปี สูงขึ้น 40% -60%   
3) เป็นสถานที่ศึกษา ฝึกอบรมและวิจัย 

7. พื้นที่เป้าหมาย  14 จังหวัดภาคใต้ 
8. กิจกรรมหลัก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดหาครุภัณฑ์ด้านโรคมะเร็ง  
จัดหาครุภัณฑ์ด้านการวินิจฉัยทางพันธุกรรม และรังสีวินิจฉัย  
วงเงิน 738,300,000 บาท 

9. หน่วยงานดำเนินการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563-2566 
11. งบประมาณ ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปี 2563 – 2564 จำนวน 450 ล้านบาท 

ได้รับงบประมาณ ปี 2563 วงเงิน 210 ลบ. 
ได้รับงบประมาณ ปี 2564 วงเงิน 240 ลบ. 
ขอตั้งงบประมาณปี 2565-2566 วงเงิน 951.3 ล้านบาท  
ขอตั้งงบประมาณ ปี 2565 วงเงิน 188 ลบ. 
ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 วงเงิน 738.3 ลบ. 
(วงเงินเต็มรูปของโครงการปี 2561-2566 = 1,811.079  ลบ.ที่นำเสนอ
ไว้ในยุทธศาสตร์ศูนย์ความเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข) 
: งบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

12. ผลผลิต (Output) 1) สามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ปีละ 145,200 ราย 
2) อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในระยะ 5 ปี สูงขึ้น 40% -60%   
3) เป็นสถานที่ศึกษา ฝึกอบรมและวิจัย 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1)  ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล อัตราการรอด
ชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
2) ประเทศเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งน้อยลงจากการพัฒนา
วิธีการรักษาที่ให้สามารถรับรู้ระยะการเป็นโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น 
3) โรงพยาบาลเครือข่ายใน 14 จังหวัด ที่เป็นพ้ืนที่ส่งต่อผู้ป่วยได้รับ
ความรู้ในเชิงวิชาการในการดูแลผู้ป่วยกรณีส่งกลับไปรักษาต่อยัง
โรงพยาบาลเครือข่าย 
4) ยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการตรวจความผิดปกติ
ของโรคที่มีความแม่นยำสูง เพ่ือเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
“Medical Hub” ด้านโรคมะเร็งในภูมิภาค 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5) เป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรมและวิจัยด้านโรคมะเร็ง ให้กับแพทย์และ
บุคลากรทางการการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนงานที่ 5 : บริหารจัดการ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสัตว์ธนาคารปู 
2. ช่ือแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและ

ทะเลสาบสงขลาทำให้มีทรัพยากรทางทะเลและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านในแถบชายฝั่งทะเลของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลาประกอบอาชีพท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และการประมงเป็นหลัก และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
และทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียง 
ชาวบ้านในแถบนี้จึงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และมีรายได้หลัก
จากการทำประมง อย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ ทำให้สัตว์ทะเลลดจำนวนลง
เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปูม้า และกุ้งทะเล ยกตัวอย่าง เช่น การจับปู
ม้าของชาวประมงจะมีปูม้าที่มีไข่นอกกระดองติดมาด้วย ชาวประมงนำ
ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองไปขายเป็นปู เนื้อ ซึ่งไข่ของปูม้าที่อยู่นอก
กระดองไม่เป็นที่นิยมรับประทาน การจับปูม้าที่มีไข่ติดมาด้วย ทำให้
โอกาสที่ปูม้าจะขยายพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยแม่ปู 1 ตัว จะมีไข่ปูที่
สามารถแตกเป็นลูกปูได้ถึง 7 แสนตัว ปัจจุบันชาวประมงที่ประกอบ
อาชีพจับปูในพ้ืนที่  เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าได้รวมตัว
กันจัดตั้งกลุ่ม โรงรับจำนำปูเพ่ือรับจำนำปูที่มีไข่นอกกระดองมาอนุบาล
ในบ่ออนุบาลจนไข่ปูแตกเป็นลูกปูสามารถนำไปปล่อยให้เจริญเติบโต
ตามธรรมชาติได้ เมื่อไข่ปูแตกเป็นลูกปูหมดแล้วชาวประมงผู้เป็นเจ้าของ
สามารถมารับปูที่นำมาอนุบาลไว้กลับไปขายได้   โดยในการอนุบาล ปู
ม้าจะต้องสูบน้ำทะเลขึ้นมาใช้ในบ่ออนุบาล และต้องเติมออกซิเจนในบ่อ
ตลอดเวลา ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าและพบ  ปัญหากระแสไฟฟ้า เกิดเหตุการณ์
ตกดับบ่อย จึงไม่สามารถเติมออกซิเจนในบ่ออนุบาลได้ตลอดเวลา  
ทำให้ อัตราการรอดชีวิตของลูกปูมีปริมาณน้อย หากมีการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   ขนาด  2,400 วัตต์ ซึ่งเป็นขนาดที่
เหมาะสม จะสามารถผลิตและสำรองกระแสไฟฟ้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
แก้ปัญหา กระแสไฟฟ้าจากสายส่งตกดับ ทำให้ระบบสามารถทำงาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของลูกปูได้ เป็นอย่างดี 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่ม
ประมง หรือกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำในการผลิตออกซิเจนเพ่ืออนุบาลสัตว์น้ำ
เพ่ือลดปัญหากรณีไฟฟ้าตกดับ 
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเป็นต้นแบบการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  สามารถสร้างระบบผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคง สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับระบบเติมออกซิเจน เพ่ืออนุบาลลูกปูม้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  1. ศูนย์เพาะฟักลูกปูกลุ่มปากบางเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 
2. กลุ่มธนาคารปูบ้านพังสาย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
3. ศูนย์เพะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 
4. กลุ่มประมงอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามและพัฒนาชายฝั่ง ม.6 ต.เกาะใหญ่  
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
5. กลุ่มเขตฟาร์มทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ม.8 ต.เกาะใหญ่  
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
6. กลุ่มธนาคารปูบ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 
7. กลุ่มธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท่าเข็น ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 
8. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงค์บ้านม่วงพุ่ม ม.8 ต.ม่วงงาม  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
9. กลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ 70/16 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา 

8. กิจกรรมหลัก ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสัตว์ธนาคารปู 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ืออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน 
ขนาด 2.4 kw จำนวน 9 แห่งๆละ 240,000 บาท ได้แก่ 
1. ศูนย์เพาะปูกลุ่มปากบางเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 
2. กลุ่มธนาคารปูบ้านพังสาย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
3. ศูนย์เพะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม ต.วัดสน  อ.ระโนด จ.สงขลา 
    จำนวน 1 ชุด 
4. กลุ่มประมงอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามและพัฒนาชายฝั่ง ม.6 ต.เกาะใหญ่ 
    อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
5. กลุ่มเขตฟาร์มทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ม.8 ต.เกาะใหญ่ 
    อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
6. กลุ่มธนาคารปูบ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. กลุ่มธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท่าเข็น ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด 
    จ.สงขลา 
8. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงค์บ้านม่วงพุ่ม ม.8 ต.ม่วงงาม  
   อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
9. กลุ่มธนาคารปู ป.ทรัพย์อนันต์ 70/16 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร 
    จ.สงขลา 
2,160,000 บาท 
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 2,160,000 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ืออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

พร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 kw จำนวน 9 แห่ง 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. สามารถผลิตและสำรองกระแสไฟฟ้า ใช้สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน 
ได้ตลอด 24ชั่วโมง 
2. เพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่มีการรวมกลุ่ม
ในรูปสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษในพ้ืนที่ 

เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา  
2. ช่ือแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลามุ่งให้ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหามลพิษ 
พบว่า คุณภาพน้ำผิวดินในคลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองสำโรง และ
คลองแห ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ซึ่งคลองเหล่านี้ล้วนอยู่
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอเมือง
สงขลาและอำเภอหาดใหญ่ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 
พบว่าแม้จะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องแต่ในส่วนของของเสียอันตราย
ชุมชนยังมีการรวบรวมไปกำจัดได้ในปริมาณที่น้อยอยู่ ประกอบกับ
สถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา 
มีเพียง 2 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้วจะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น 
คุณภาพอากาศและระดับเสียง พบว่า แม้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ยังมี
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก 

มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนมาก เนื่องจากในพ้ืนที่
อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
มากมายหลายแห่ง มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง การใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ก็มีมากเช่นกัน หากไม่
เร่งปฏิบัติ ตามมาตรการหรือแนวทาง ที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม จังหวัดอาจจะต้องประสบกับปัญหาที่
ส่งผลกระทบในระยะยาวได้ โดยต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการการบริหารจัดการปัญหามลพิษใน
พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เยาวชน และภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการปัญหามลพิษให้กับชุมชน ครัวเรือน 
สถานประกอบการ และแหล่งกำเนิดมลพิษของจังหวัดสงขลา  
3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและติดตามการบริหาร
จัดการมลพิษ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสงขลา 
4. เพ่ือติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีเป้าหมาย สามารถจัดทำแผนลด 
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ร้อยละ 100  
 2. มีเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการมลพิษ ครอบคลุม
แหล่งกำเนิด มลพิษในพ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 100 
 3. กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหามลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสงขลา ร้อยละ 80 (หลังเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเสร็จ) 

7. พื้นที่เป้าหมาย  1. ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการและแหล่งกำนิดมลพิษ
จังหวัดสงขลา ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอ
เมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ 
2. พ้ืนที่อ่ืนๆ 

8. กิจกรรมหลัก การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุม
มลพิษจังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการมลพิษ 
1,203,200 บาท 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีเป้าหมาย 21 แห่ง 
2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)  

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 1,203,200 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชน ชุมชน เยาวชน และบุคลากรทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่

เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา   
2. เกิดรูปธรรมในการเฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการมลพิษใน
เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. สถานการณ์มลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลามีแนวโน้ม
ดีขึ้น 
2. มีเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการมลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา 
3. มีรูปแบบการแก้ไขปัญหามลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ และผ่านการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
4. แหล่งกำเนิดมลพิษมีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
2. ช่ือแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลามุ่งให้ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่เป็นอย่างมาก รวมถึงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
และพ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงต้องมี การจัดทำโครงการนี้
มาเพื่อเพิ่มปริมาณของพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสงขลา  จากการสำรวจ
อำเภอของจังหวัดสงขลา พบว่า อำเภอที่มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์มาก
ที่สุด ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอ
เทพา และอำเภออ่ืนๆ ตามลำดับ ซึ่งต้องเร่งดำเนินการตามระยะเวลา
ดำเนินการของโครงการฯ สร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูก ดูแล
และรักษาต้นไม้ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเมือง และชุมชน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ สามารถพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในอนาคตต่อไป  

เนื่องจากพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ชุมชนของจังหวัดสงขลา จากข้อมูล
อ้างอิงตามระบบรายงานการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มีสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 0.0103  
สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากร 0.53 ตารางเมตร/คน ซึ่งถือว่ามีพ้ืนที่  
สีเขียวจำนวนน้อยมาก  เมื ่อเท ียบกับพื ้นที ่ทั ้งหมดหรือจำนวน
ประชากร ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนพ้ืนที่และจำนวน
ประชากรในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม    

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์แต่ละอำเภอ 
ในจังหวัดสงขลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการร่วมกัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. เพ่ือสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการนำพ้ืนที่
การใช้ประโยชน์ของชุมชนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์และให้ประชาชนใน
ชุมชนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และสร้างคุณค่าแก่คนใน
ชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการติดตามและพัฒนาการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. จำนวนพื้นที่สีเขียวในชุมชน 265 ไร่ 
2. ต้นไม้ได้รับการดูแลรักษาและมีอัตราการรอด ร้อยละ 50 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
753,400 บาท  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
1.อำเภอทุกอำเภอ 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 753,400 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. จังหวัดสงขลามีจำนวนพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพ่ิมข้ึน 265 ไร่  

2. เกิดรูปธรรมในการการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ชุมชน 
จังหวัดสงขลา ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชน ชุมชน เยาวชน และบุคลากรทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่
เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นในการเห็นถึงประโยชน์ของการจัดโครงการ 
2. มีการติดตามและมีแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
3. พ้ืนที่การใช้ประโยชน์มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการขุดลอกร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพ่ือฟ้ืนฟู

ทะเลสาบตอนล่าง (กม 8+000 ถึง กม.13+550) อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
2. ช่ือแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล เป็นการขุดตะกอนที่ตก

สะสมอยู่ในร่องน้ำตลอดเวลาจนเกิดการตื้นเขิน บางแห่งการสะสมของ
ตะกอนเหล่านั้นมากจนเกิดเป็นเนินทรายหรือสันดอนทราย ทำให้ร่อง
น้ำที่เรือในพ้ืนที่ใช้สัญจรเพ่ือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถ
สัญจรเข้า-ออก ได้ตามปกติ กลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนที่ใช้บริการร่องน้ำนั้นๆ และเพ่ือประโยชน์ใน
การระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ทำการขุดลอกเพ่ือบำรุงรักษาร่องน้ำให้เรือสามารถเข้าออกร่องน้ำได้
ตลอดเวลา และเพ่ือการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ขุดลอกรอ่งน้ำให้ได้ปริมาณวัสดุขุดลอก ประมาณ 3,804,400   ลบ.ม. 
7. พื้นที่เป้าหมาย  ผู้ใช้ร่องน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ขุดลอกร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพ่ือฟ้ืนฟูทะเลสาบ

ตอนล่าง (กม 8+000 ถึง กม.13+550) อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขุดลอกร่องน้ำร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างเพ่ือฟ้ืนฟูทะเลสาบ
ตอนล่าง (กม 8+000 ถึง กม.13+550) อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
760,880,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 760,880,000 บาท : งบกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
12. ผลผลิต (Output) เรือสามารถเข้า-ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา  
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

การสัญจรทางน้ำสะดวกขึ้น เป็นการช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก เพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

 



- 315 - 

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองรัตภูมิและร่องน้ำคลองหาดปอ  

ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล เป็นการขุดตะกอนที่ตก

สะสมอยู่ในร่องน้ำตลอดเวลาจนเกิดการตื้นเขิน บางแห่งการสะสมของ
ตะกอนเหล่านั้นมากจนเกิดเป็นเนินทรายหรือสันดอนทราย ทำให้ร่อง
น้ำที่เรือในพ้ืนที่ใช้สัญจรเพ่ือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถ
สัญจรเข้า-ออก ได้ตามปกติ กลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนที่ใช้บริการร่องน้ำนั้นๆ และเพ่ือประโยชน์ใน
การระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ทำการขุดลอกเพ่ือบำรุงรักษาร่องน้ำให้เรือสามารถเข้าออกร่องน้ำได้
ตลอดเวลา และเพ่ือการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ขุดลอกร่องน้ำคลองรัตภูมิและร่องน้ำคลองหาดปอ ให้ได้ปริมาณวัสดุขุด
ลอกประมาณ 27,000 ลบ.ม. 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ผู้ใช้ร่องน้ำในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ขุดลอกร่องน้ำคลองรัตภูมิและร่องน้ำคลองหาดปอ  

ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขุดลอกร่องน้ำคลองรัตภูมิและร่องน้ำคลองหาดปอ 
949,050 บาท 
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 90 วัน 
11. งบประมาณ 949,050 บาท : งบกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
12. ผลผลิต (Output) เรือสามารถเข้า-ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา  
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

การสัญจรทางน้ำสะดวกขึ้น เป็นการช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก เพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ จังหวัดสงขลา 
2. ช่ือแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล      นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้มีหนังสือที่ 

สข 52803/1347 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรียนผู้อำนวยการ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เรื่องประสบปัญหาน้ำ
ท่วมจากสภาวะน้ำล้นตลิ่งคลองหวะในเขตเทศบาลบริเวณบ้านปลักธง
และบ้านคลองหวะเป็นประจำเกือบทุกปี ซึ่งแม้ว่ากรมชลประทานจะได้
ดำเนินการปรับปรุงขยายหน้าตัดการระบายน้ำ และก่อสร้างโครงการ
ป้องกันการพังทลายของตลิ่งช่วงสะพานข้ามถนนกาญจนวานิชถึง
สะพานข้ามถนนพลพิชัยไว้แล้ว แต่ยังคงเกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านคลอง
หวะ บริเวณใกล้สะพานข้ามถนนถวิลบูรณะ บ้านปลักธง และบริเวณ
ใกล้ทางรถไฟสายหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ถึง 2 ครั้งจากฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง 2 ระลอกในฤดูน้ำหลาก พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองคอหงส์มี
ความเห็นว่าสาเหตุสำคัญของอุทกภัยอันเกิดจากสภาวะน้ำล้นตลิ่งคลอง
หวะในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ เนื่องจากคลองหวะบางช่วงมีหน้าตัดที่
แคบจึงขอความอนุเคราะห์กรมชลประทาน พิจารณาสำรวจ ออกแบบ
และก่อสร้างปรับปรุงคลองหวะ เพ่ือช่วยให้การระบายน้ำคลองหวะ  
มีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาในพื้นที่ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากปริมาณน้ำไหลล้นเข้าไปท่วมใน
เขตตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซาก 
2. สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำของคลองหวะ ช่วยระบายใน
พ้ืนที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ลงคลองอู่ตะเภา
และคลอง ร.1 ได้สะดวกข้ึน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  พ้ืนที่รับประโยชน์ 21 ,606 ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 17 ,460 
ครัวเรือน 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ จังหวัดสงขลา 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวะช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.
1+200 จากเดิมเป็นคลองธรรมชาติ เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู อัตราการระบายน้ำ 365.32 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
2. ปรับปรุงคลองระบายคลองหวะช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม.1+200 ถึง กม.
4+000 จากเดิมเป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและมีเกเบี้ยน เป็น
ช่วงๆ เป็นคลองดาดคอนกรีต อัตราการระบายน้ำ 321.41 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที 
3. ปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองหวะช่วงที่ 3 ตั้งแต่ กม.4+000 ถึง กม.
8+300 จากเดิมเป็นคลองธรรมชาติ เป็นคลองดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
อัตราการระบายน้ำ 73.10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
4. ปรับปรุงสะพานรถยนต์ 7 แห่ง 
431,700,000.00 บาท 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กรมชลประทาน 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 กรมชลประทาน 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) 
11. งบประมาณ 431,700,000.00 บาท : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12. ผลผลิต (Output) อัตราการระบายน้ำ 365 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพ่ิมประสิทธิภาพระบาย

น้ำ ของคลองหวะ 
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ำของคลองหวะ ช่วยระบายใน
พ้ืนที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ลงคลองอู่ตะเภา
และคลอง ร.1 ได้สะดวกข้ึน 
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แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านสะพานยาว พร้อมอาคารประกอบ 
2. ชื่อแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล พ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านสะพานยาว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปี   
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นราบลาดเชิงเขาซึ่งรับน้ำจากเขารูป
ช้างและปริมาณฝนที่ ตกใน พ้ืนที่  เนื่ องจากสระเก็บน้ ำเดิมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีขนาดเล็ก ตื้นเขินจากการทับถมของ
ตะกอน และวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มสระเก็บน้ำเดิม จึงทำให้น้ำไหลบ่าล้น
เข้าท่วมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและ 
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนแปลงสาธิตการเกษตร  
สวนพืชไร่ และสถานีสัตวบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ้ืนที่
ประมาณ 500 ไร่ ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 บ้านสะพานยาว ตำบลเขารูปช้าง  
อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนแปลงสาธิตการเกษตร 
สวนพืชไร่และสถานีสัตวบาลของมหาวิทยาลัย  พ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่  
ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้านสะพานยาว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา  
ได้อย่างพอเพียง 

7. พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 4 บ้านสะพานยาว  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างแก้มลิงบ้านสะพานยาว พร้อมอาคารประกอบ 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ พร้อมบานบั งคับน้ ำ ขนาด 2- ◻ 
1.00x1.20 เมตร  
2. อาคารรับน้ำ ขนาด 2 – 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง 
3. ขุดขยายแก้มลิง แห่งที่ 1 พ้ืนที่ 23 ไร่ ลึก 5 เมตร พร้อมเสริมคันถม
บดอัดแน่นรอบสระเก็บน้ำ ความยาว 1000 เมตร สูง 2 เมตร 
4. ขุดลอกแก้มลิง แห่งที่ 2 พื้นที่ 6 ไร่ ลึก 5 เมตร  
5. คูส่ งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาด 0.80x0.70 เมตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(พ้ืนที่หน้าตัดการไหลไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 เมตร  
6. คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาด 1.00x1.00 เมตร 
25,000,000 บาท 
โครงการชลประทานสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ โครงการชลประทานสงขลา 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้น มกราคม 2566 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 25,000,000 บาท : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12. ผลผลิต (Output) 1. ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ พร้อมบานบังคับขนาด 2- ◻ 1.00x1.20 เมตร  

2. อาคารรับน้ำ ขนาด 2 – 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง 
3. ขุดขยายแก้มลิง แห่งที่ 1 พ้ืนที่ 23 ไร่ ลึก 5 เมตร พร้อมเสริมคันถม
บดอัดแน่นรอบสระเก็บน้ำ ความยาว 1000 เมตร สูง 2 เมต 
4. ขุดลอกแก้มลิง แห่งที่ 2 พื้นที่ 6 ไร่ ลึก 5 เมตร  
5. คูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาด 0.80x0.70 เมตร 
(พ้ืนที่หน้าตัดการไหลไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 เมตร  
6. คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ขนาด 1.00x1.00 เมตร  

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

เพ่ือเป็นพ้ืนที่ทางเกษตรและเลี้ยงสัตว์ประชาชนบ้านสะพานยาว  
100 ครัวเรือน พ้ืนที่แปลงสาธิต ม.ราชภัฎ 500 ไร่ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการขุดลอกร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) อ.เมือง จ.สงขลา 
2. ชื่อแผนงาน บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 
4. หลักการและเหตุผล การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล เป็นการขุดตะกอนที่ตก

สะสมอยู่ในร่องน้ำตลอดเวลาจนเกิดการตื้นเขิน บางแห่งการสะสมของ
ตะกอนเหล่านั้นมากจนเกิดเป็นเนินทรายหรือสันดอนทราย ทำให้ร่อง
น้ำที่เรือในพ้ืนที่ใช้สัญจรเพ่ือการประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถ
สัญจรเข้า-ออก ได้ตามปกติ กลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนที่ใช้บริการร่องน้ำนั้นๆ และเพ่ือประโยชน์ใน
การระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ทำการขุดลอกเพ่ือบำรุงรักษาร่องน้ำให้เรือสามารถเข้าออกร่องน้ำได้
ตลอดเวลา และเพ่ือการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ขุดลอกร่องน้ำร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) ให้ได้ปริมาณวัสดุขุดลอก
ประมาณ 1,500,000 ลบ.ม. 

7. พื้นที่เป้าหมาย  ผู้ใช้ร่องน้ำสงขลา  อ.เมือง   จ.สงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ขุดลอกร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) อ.เมือง จ.สงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขุดลอกร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) อ.เมือง จ.สงขลา 
142,500,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 180 วัน 
11. งบประมาณ 142,500,000 บาท : งบกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
12. ผลผลิต (Output) เรือสามารถเข้า-ออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา  
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

การสัญจรทางน้ำสะดวกข้ึน เป็นการช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก  
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคง 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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แผนงานที่ 6 : รักษาความมั่นคง 
และความสงบ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเชิดชูสถาบันและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา 

งบประมาณ 2566 
2. ช่ือแผนงาน รักษาความมั่นคงและความสงบ 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
4. หลักการและเหตุผล 1. ข้อมูลสถานการณ์เฉพาะ 

    ตามที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดดำเนินการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และ
พิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา และงานวันสำคัญของชาติ ขึ้นในรอบ
ปีตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
โดยยึดแนวทางส่วนกลางเป็นต้นแบบการดำเนินงาน การนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดจึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่  อาทิ  เช่น อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานรัฐ
พิธี/งานพิธี และพิธีสำคัญๆ ของจังหวัด ตามรูปแบบที่รัฐบาลกำหนด 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของประชาชน ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม และสมพระเกียรติ สำนักงานจังหวัดสงขลา (กลุ่มงาน
อำนวยการ) ซึ่งรับผิดชอบการจัดงานพิธี/รัฐพิธี จึงจำเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว  
2. กรอบการดำเนินงาน 
    2.1 การเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน ให้ตระหนักถึง 
ความเป็นชาติไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี  
งานวันสำคัญของชาติ และงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการกองอาสา
รักษาดินแดน  
     2.2 การจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัด
สงขลา และงานวันสำคัญของชาติ ของจังหวัดสงขลาตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกำหนด ในทางปฏิบัติ
จังหวัดจำเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่สำคัญ
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หัวข้อ รายละเอียด 
และเกี่ยวข้องในการจัดงานรัฐพิธี/งานพิธี และพิธีสำคัญๆ ดังกล่าว
เพ่ือให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความสมพระเกียรติ ความถูกต้อง และ
เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ตามแนวทางข้อสั่งการส่วนกลาง ประกอบ
จังหวัดจำเป็นจะต้องจัดการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดทำวัสดุ/อุปกรณ์ในแต่ละ
ครั้งที่จัดพิธีฯ อาจต้องจัดหาใหม่ หรือจัดหาเพ่ิมเติมและในบางส่วนที่มี
อยู่แล้วไม่เพียงพอ สึกหรอ เสียหาย และเนื่องจากการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานานไม่สามารถซ่อมแซมหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วต่อไป    
    2.3 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานพิธี  
งานรัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา และงานวันสำคัญ
ของชาติ 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักสามัคคี ปรองดอง เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือให้การจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัด
สงขลา และงานวันสำคัญของชาติ ได้เกิดการหลอกหลอมรวมจิตใจของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เกิดความรักความสามัคคี ตระหนักรู้ และร่วมรักษ์ 
รว่มเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่โดยการน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาถือปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือรองรับการถอนกำลังทหารออกนอกพ้ืนที่ และการรับมอบพ้ืนที่
ในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย  
5. เพ่ื อให้ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ จั งหวัดสงขลามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน นำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  1. ร้อยละความสำเร็จของขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 85 
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน(ของ4อำเภอ)ที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรง 
ในพ้ืนที ่(การก่อเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต) ร้อยละ 85 

7. พื้นที่เป้าหมาย  16 อำเภอของจังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก เชิดชูสถาบันและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคง 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรวมพลังมวลชนเชิดชูสถาบันและเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดสงขลา 
3,000,000 บาท 
สำนักงานจังหวัดสงขลา 
 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 

จัดประชุมโต๊ะข่าวเพ่ือความมั่นคง  
135,500 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 
 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การฝึกเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายปกครอง, กองกำลังประจำถ่ิน 
และกำลังภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
4,752,400 บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรวมพลังมวลชนงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการกองอาสารักษา
ดินแดน  
265,500 บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 
2. สำนักงานจังหวัดสงขลา 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 8,153,400 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1) กลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติ  

ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย  
2) หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี งานวัน
สำคัญของชาติ ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในพื้นท่ี 
3) สมาชิก อส. จำนวน  17 กองร้อย (500 นาย+อส.สำรอง 50 นาย+
ผู้บังคับบัญชา, เจ้าหน้าที่ 50 นาย รวม 600 นาย) ร่วมกิจกรรมรวม
พลังวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  
4) หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธี งานวัน
สำคัญของชาติ ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในพื้นท่ี 
5) เจ้าพนักงานปกครอง ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาผ่านการฝึก
ทบทวนรวมทั้ งเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่  
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา (ฝ่ายอำนวยการ)  
ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 
6) กำลังประจำถิ่นในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา ผ่านการฝึกทบทวน/จัดตั้ง 
ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 
7) กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ยกเว้น  4 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) 
ผ่านการฝึกทบทวน/จัดตั้ง ร้อยละ 80 ผ่านของจำนวนเป้าหมาย 
8) กำลังภาคประชาชนในพ้ืนที่รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไป/อำเภอ
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หัวข้อ รายละเอียด 
เฝ้าระวัง จำนวน 8 อำเภอ (อำเภอระโนด, สทิงพระ, กระแสสินธุ์ ,  
ควนเนียง, รัตภูมิ , บางกล่ำ, คลองหอยโข่ง, และอำเภอนาหม่อม)  
ผ่านการฝึกทบทวน/จัดตั้ง ร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1) สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่โดยการน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  มาถือปฏิบัติได้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม 
2) ประชาชนเกิดความรู้สึกรักสามัคคี ปรองดอง เพ่ิมมากข้ึน 
3) ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด มีความเข้าใจในนโยบายของ
รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
สามารถนำไปปฏิบัติได้ และเพ่ือให้เกิดผลตอบสนองนโยบาย ทำให้
ประชาชนเกิดความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4) สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ได้ หลังการถอนกำลัง
ทหารออก  
5) สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน นำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
2. ช่ือแผนงาน รักษาความมั่นคงและความสงบ 
3. แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิด

กฎหมาย การบำบัดรักษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่าน 
การบำบัดรักษายาเสพติด  

4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวน
มาก ประกอบกับมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านคือ ประเทศมาเลเซีย 
ทำให้มีการลักลอบนำเข้าและส่งออกของยาเสพติด ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
พ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ทางด่าน
ศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรบ้านประกอบ และ
ช่องทางธรรมชาติ รูปแบบการนำเข้าพร้อมตัวบุคคลและการซุกซ่อนใน
ยานพาหนะหลีกเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่  เพ่ือนำมาแบ่งจำหน่าย
ให้กับลูกค้าในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และส่งไปยังพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลุ่มผู้ค้าทั้งรายเก่า รายใหม่ ยังคงพยายามลักลอบนำยาเสพติด
ออกมาจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีปัญหายาเสพติดยังคงขยายตัวและ
กระทบต่อความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

จังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และ
ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยมี
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดให้ครบวงจร สร้างมาตรฐานการบำบัดรักษา การ
ติดตามช่วยเหลือมิให้กลับไปเสพซ้ำ และดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
การสกัดกั้นยาเสพติดแบบบูรณาการทั้งระบบ ทำลายโครงสร้า ง
เครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการตัดวงจรทางการเงิน การปราบปราม
เครือข่ายนักค้ายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจำ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่าย
พลังสังคมและพลังชุมชน ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ป้องกันยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษา และการบูรณาการบริหารจัดการ 
สร้างมาตรฐานการบำบัดรักษา การติดตามช่วยเหลือมิให้กลับไปเสพซ้ำ 
และดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติ ลดปริมาณผู้ เข้าสู่การกระทำผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน สามารถ
แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดให้ครบวงจร สร้างมาตรฐานการบำบัดรักษา  
การติดตามช่วยเหลือมิให้กลับไปเสพซ้ำ และดำรงชีวิตใน สังคม 
อย่างปกติ การสกัดกั้นยาเสพติดแบบบูรณาการทั้งระบบ ทำลาย
โครงสร้างเครือข่ายการค้า ยาเสพติดด้วยการตัดวงจรทางการเงิน  
การปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ลดการแพร่ระบาดยาเสพติด   

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด 

7. พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา 

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
190,000 บาท 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
208,100 บาท 
ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ (ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์) 
 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม  
500,940 บาท 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา กลุ่มงานความมั่นคง 
 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การควบคุมตัวยาและผู้ค้าผู้เสพยาเสพติด  
300,000 บาท 
- ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 
- ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา (กลุ่มงานความมั่นคง) 
 

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไม่มี) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 
302,750 บาท 
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
- ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา กลุ่มงานความม่ันคง 
 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
305,000 บาท 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา 
 

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 
 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  
1,280,100 บาท 
- ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา 
- ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 

8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

TO BE NUMBER ONE  
3,079,600 บาท 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา 

9. หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ  
- ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินโครงการ 
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
- ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ  (ศูนย์จินดาภรณ์) 
- ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา (กลุ่มงานความมั่นคง) 
- ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา   
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
- สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา           

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
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หัวข้อ รายละเอียด 
11. งบประมาณ 6,166,490 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) 1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ

ป้องกันและควบคุมแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการประชุมชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนทั้งในและนอก
สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ สถานประกอบการต่างๆ 
เกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วม มุ่งขจัดปัญหายาเสพติดที่หลงเหลือ
อยู่รวมทั้งสร้างระบบ เฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมา ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2. ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพและมี
ความเหมาะสมกับผู้เสพผู้ติด อีกทั้งสามารถชักจูงให้ผู้เสพยาเสพติด
ยินยอมเข้ารับการบำบัดรักษาระบบสมัครใจเพ่ิมมากขึ้น ลดจำนวนผู้
เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่   
3. ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูได้รับการติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบำบัด เช่น ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอาชีพ ด้านการ
ประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพ ทำให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมา
ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
4. ปริมาณการจับกุมเครือข่าย/กลุ่มนักค้ารายสำคัญ นักค้ารายย่อย 
ผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับ และผู้เสพ  เพ่ิมขึ้น รวมทั้งลดระดับ
การค้า และการแพร่ระบาด การนำเข้า การส่งออก การลำเลียงการพัก
ยาของยาเสพติดในพ้ืนที่ให้น้อยลง หรือหมดไป อีกทั้งสามารถขยายผล
คดียึดทรัพย์คดีสำคัญเพ่ิมข้ึน 
5. หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง เกิดการสร้างเครือข่ายพลังสังคมและ
พลังชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
มีบทบาทสำคัญ และมีศักยภาพในการเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติด 
6. ควบคุมพ้ืนที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการด้วยการ
จัดระเบียบสังคม ลดเงื่อนไขปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อปัญหายาเสพติด เพ่ิม
พ้ืนที่เชิงบวกและปัจจัยเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน 

13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่โรงเรียนและ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่
โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือให้โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 2. ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพ จากบุคลากรที่
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หัวข้อ รายละเอียด 
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติด ผู้เสพผู้ติด
สามารถเปลี่ยนทัศนคติไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่หวนกลับไป
เสพซ้ำอีกเม่ือกลับสู่ชุมชน  
3. สามารถพัฒนากลไกผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม และการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ประสานความร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน จนทำให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง และ
ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข 
4. สามารถสกัดกั้นยาเสพติด ทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพ
ติดด้วยการตัดวงจรทางการเงิน การปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพ
ติดรายย่อย รายสำคัญ เครือข่ายในเรือนจำ  และการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดแบบบูรณาการทั้งระบบ  
5. เพ่ิมบทบาทของชุมชน/พลังแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหา
อ่ืน ๆ พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
6. จังหวัดสามารถสร้าง ควบคุม และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติดได้อย่างยั่งยืน   
7. หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานประกอบการ เข้ามามี
ส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา                                
2. ช่ือแผนงาน รักษาความมั่นคงและความสงบ 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเพ่ือลดความสูญเสียในชีวิต

และทรัพย์สิน 
4. หลักการและเหตุผล จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ มีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมือง

ศูน ย์ กลางด้ าน ธุ รกิ จการค้ า  ,การขนส่ งคมนาคม ,การศึ กษ า , 
การท่องเที่ยว,และยังเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน มีโครงข่าย
ถนนเส้นทางหลักหลายสาย ระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร ซึ่งเป็น
เส้นทางหลักที่จะผ่านไปสู่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ อีก 4 จังหวัด จังหวัด
สงขลามี 16 อำเภอ 127 ชุมชน ประชากร 1,435,968 คน ขนาดพ้ืนที่ 
7,393,889 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ 
และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช และยังเป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางที่สำคัญของ
นักท่องเที่ยวตลอดจนการค้าลงทุน จากความเจริญเติบโตที่กล่าวมา
สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นผลกระทบที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั้นก็คือปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางถนน
นั้นมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ในทุก ๆ ปี เป็นช่วงที่ประชาชนนิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อหลายวัน 
ทำให้มีปริมาณการใช้รถ ใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดสงขลามี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุสุงสูงของประเทศ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 116 ครั้ง ผู้บาดเจ็บจำนวน 121 ราย และ
ผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากขับรถเร็วเกินกำหนด 
ร้อยละ 24.14  ประเภทรถที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 
74.58 พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ร้อยละ 58.59 และประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ถนนกรมทางหลวง                      
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หัวข้อ รายละเอียด 
ร้อยละ 45.69   

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาจังหวัดและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในการท่องเที่ยวและสัญจร การบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น ถือ
ว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  
เพ่ือลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/นักท่องเที่ยว      

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน 
เพ่ือช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือลดอัตราความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/
นักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุทางถนน 
3. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้
ถนนของจังหวัดสงขลา 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลาลดลง ร้อยละ 10 
(ค่าเป้าหมาย 340 คน)  

7. พื้นที่เป้าหมาย  ในทุกอำเภอและตำบลที่เสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา 
8. กิจกรรมหลัก เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ

พ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน  
จำนวน  4 รุ่น 
570,600.- บาท 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์  
232,050.-บาท    
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของชุมชน 
13,600.-บาท 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 สนับสนุนมาตรการจำกัดความเร็วด้วยเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสง
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หัวข้อ รายละเอียด 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เลเซอร์ชนิดพกพาและทดสอบการใช้งานจริง 
5,200,000.- บาท  
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 6,016,250 บาท : งบพัฒนาจังหวัดสงขลา 
12. ผลผลิต (Output) จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ลดลงร้อยละ 10 

ต่อปี   
13. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

1. ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. มีเครือข่ายลดการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของจังหวัด
สงขลาเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
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