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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

     1.1 ที่ตั้ง  

     จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝั่งทะเลอันดามัน หางจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร         
(นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นสวนของน้ําทะเล) เป็นลําดับที่ 63 ของประเทศ และลําดับที่ 12 ของภาคใต รองลงมา           
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ      
และเสนแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศ
มาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ            
144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดตอกับ     อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง

และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต  ติดตอกับ   รัฐเปอรแลิสและรัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรแลิส  ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเสนกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

     ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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  ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

       จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขา พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น 
เนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่คอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเล ดานตะวันตก 
และทิศใตมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นปุาชายเลน น้ําเค็มขึ้นถึงมีปุาแสมหรือ
ปุาโกงกางอยูเป็นจํานวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานพ้ืนที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของ
จังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัด
กระจายในตอนลางและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สําคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ   
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต฿ะพญาวัง 

                                      ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 

 

 
  

จังหวัดสตลู 
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    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

   จังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอาวไทย และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบรอนชื้นมี 2 ฤดู  ฤดูรอน กับฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝน
ยาวนานระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูรอนเพียง 4 เดือน ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ปริมาณฝนระหวางปี 2554 - 2558 ปริมาณฝนเฉลี่ย  2,501.3 มิลลิเมตรตอปี  ในปี 2558  ตกชุกใน
เดือนกรกฏาคม - พฤศจิกายน                                  
               สําหรับ ปี พ.ศ.2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24.05 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได 37.9 องศาเซลเซียส วันที่ 8 เมษายน 2558 อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 18.8 องศา
เซลเซียส วันที่ 14 กุมภาพันธแ 2558 และปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได 138.2 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2558 

    1.4  ลักษณะของดิน 

    ลักษณะของทรัพยากรดินภายในเขตจังหวัดสตูลมีลักษณะดินที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะ
พ้ืนที่และวัตถุตนกําเนิดดิน สรุปไดดังนี้ 

 - บริเวณท่ีเป็นสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระทําของคลื่นหรือ
กระแสน้ําทะเล มีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นชวงๆ พบโดยทั่วไปในเขตอําเภอทุงหวา และ
อําเภอละงู เนื่องจากสันหาดและสันทรายเหลานี้เป็นทรายสวนใหญ  ดังนั้นดินที่พบสวนใหญจึงมีเนื้อดินเป็น
ทรายจัดมีการระบายน้ํามากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ํา 

 - บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําจากแผนดินที่ไหลลงสู
ทะเล และปะปนกับตะกอนของน้ําทะเล ทําใหมีการทับถมเกิดแผนดินขนานกับชายฝั่งทะเลขึ้น พ้ืนที่เหลานี้  
จะปกคลุมดวยพืชพรรณพวกไมโกงกาง มีการระบายน้ําเลวมาก เนื่องจากมีสภาพน้ําแชขัง ลักษณะเนื้อดิน
ทั่วไปเป็นดินเหนียวทั้งดินบนและดินลาง พบอยูทั่วไปบริเวณอําเภอทุงหวา อําเภอละงู อําเภอทาแพ และ
อําเภอเมืองสตูล 

 - บริเวณที่ราบลุมน้ําทะเลเคยทวมถึง เป็นที่ราบลุมที่อยูใกลชายฝั่งทะเล ซึ่งอยูถัดจากที่ราบ
น้ําทะเลทวมถึง เกิดจากการทับถมกันของตะกอนน้ําทะเลและเป็นบริเวณที่น้ําทะเลเคยทวมถึงมากอน พบใน
เขตอําเภอเมืองสตูล อําเภอทาแพ อําเภอละงู และอําเภอทุงหวา ลักษณะจะเป็นตะกอนดินเนื้อละเอียด                  
ซึ่งสวนใหญเป็นพวกดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแปูงปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปนอยูใน
ชั้นดินลาง มีการระบายน้ําเร็ว พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยูในบริเวณนี้สวนมากเป็นพวกกก หรือเสม็ด แตโดย
ทั่วๆ ไปแลวบริเวณนี้ใชประโยชนแในการทํานาเป็นหลัก 

 - บริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึงและลานตะพักลําน้ํา เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําตางๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสูทะเล ซึ่งการทับถมนี้จะเกิดในบริเวณที่ลุมริมฝั่งน้ําที่ราบลุมน้ํา
ทวมถึงบริเวณสันดินริมน้ํา ในบางแหงจะมีน้ําทวมถึงเป็นครั้งคราวในฤดูน้ําหลากหรือฤดูฝน  

สําหรับบริเวณท่ีเป็นลานตะพักลําน้ํานั้น มักเกิดติดตอกับที่ราบลุมน้ําทวมถึง ตะกอนดินที่พบ
จะมีลักษณะตั้งแตเนื้อละเอียดจนถึงหยาบ มีการระบายน้ําเลวถึงดี พบอยูทั่วๆ ไปในทุกอําเภอของจังหวัดสตูล
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- บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ดอน หรือที่ลาดเชิงเขา                  

ซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวการชะลางพังทลาย และการเคลื่อนยายวัตถุไปทับถมที่อ่ืน ซึ่งสวนใหญเกิดจาก
อิทธิพลการกัดเซาะของลําธาร ดินที่พบในบริเวณนี้มักเป็นดินลึก และอาจพบดินตื้นหรือดินคอนขางตื้นบริเวณ
เนินเขาหรือเป็นดินที่เหลือคางจากการกัดกรอนโดยพบเศษหินหรือกอนหินที่กําลังผุสลายตัว ซึ่งสวนใหญเนื้ อ
ดินมักเป็นดินหยาบหรือละเอียดปานกลาง ดินมีการระบายน้ําดีพบอยูทั่วๆ ไปในทุกๆ อําเภอของจังหวัดสตูล 

- บริเวณพ้ืนที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชันของพ้ืนที่มากกวา ๓๕ % ขึ้นไปมี
ลักษณะเป็นสันเขา หรือเทือกเขาเป็นแนวยาว  เขาและภูเขาจะทอดเป็นแนวยาวเหนือใตอยูทางทิศตะวันออก 
และทิศเหนือของจังหวัด ซึ่งเขาและภูเขาท่ีปรากฏในจังหวัดสตูลเกิดจากหินหลายชนิด เชน เขาหินปูน ลักษณะ
ที่พบเป็นเขาลูกเล็กๆ อยูเป็นหยอมๆ หรือพบเป็นเทือกเขาใหญ  พบบริเวณอําเภอเมืองสตูล อําเภอละงู 
อําเภอทุงหวา และบางสวนของเกาะตะรุเตา บางครั้งอาจพบปะปนอยูกับเขาหินดินดานเป็นหินดินดานสีดํา 
ปนเทาเกิดรวมกับหินทรายสีขาวถึงสีน้ําตาลปนเหลืองพบในบริเวณอําเภอละงู อําเภอทุงหวา และเขา
หินแกรนิต ลักษณะที่พบเป็นเทือกเขาใหญ ซึ่งอยูทางตะวันออกของอําเภอควนโดน ติดตอกับจังหวัดสงขลา 
และทางดานเหนือของอําเภอควนกาหลง เป็นตน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
            จังหวัดสตูล มีการใชประโยชนแที่ดินเพ่ือการปุาไมและเพ่ือการเกษตรเป็นสวนใหญ รองลงมา
คือการใชประโยชนแเพื่อเป็นแหลงน้ํา ชุมชนและสิ่งปลูกสราง และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดตามลําดับ 

ปัญหาด้านทรัพยากรดิน 
             จากการสอบถามภาคประชาชนและองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแบบสอบถาม                     
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน พบวาประชาชนประสบปัญหาดานกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ปัญหาดินเสื่อมโทรม สําหรับในพ้ืนที่อําเภอเมืองสตูล อําเภอละงู อําเภอทุงหวาและอําเภอมะนัง ประสบปัญหา
ดานคุณภาพดิน เนื่องจากดินเป็นดินทรายและดินมีสภาพคอนขางเป็นกรด มีความอุดมสมบูรณแคอนขางต่ํา 
รวมทั้งมีการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการทําการเกษตร สวนในพื้นท่ีอําเภอละงู อําเภอควนกาหลงและ
อําเภอเมืองสตูลประสบปัญหาดานกรรมสิทธิ์ที่ดินระหวางหนวยงานภาครั ฐและประชาชน เนื่องจากการ
ประกาศเขตอนุรักษแแลวมีการซอนทับกับของที่ดินกษณะของดิน 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, 2558 

     1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

            แหล่งน้ าธรรมชาติ                         

               แหลงน้ําธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไมมีแมน้ําสายใหญ มีเพียงแมน้ําสายสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีตน
กําเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบานเรียกแมน้ําเหลานี้วา “คลอง” และมีคลอง
ที่สําคัญ 4 แหง ดังนี้ 
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   1) คลองละงู หรือคลองล าโลน  ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมา
ทางดานเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลอง
ปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานในซึ่งบริเวณ
ปากคลอง ปากบารานี้เองที่ใชเป็นทาเทียบเรือสําหรับการเดินทางไปอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา และหมู
เกาะเภตรา สวนคลองแยกดานเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณบานบอเจ็ดลูกและ
เกาะตะโล฿ะแบนและมีพ้ืนที่รับน้ําฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรตอปี และ
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 709.06 ลานลูกบาศกแเมตร ตอปี 
   2) คลองดุสน หรือคลองม าบัง ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอ               
ควนโดน ประกอบดวย หวยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกันผานเขตเทศบาลเมืองสตูลสถานีตํารวจน้ําเกาะนก 
และไหลออกสูทะเลบริเวณอาวตํามะลัง มีพ้ืนที่รับน้ําฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย 2,100 
มิลลิเมตรตอปี และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 679.38 ลานลูกบาศกแเมตรตอปี 
   3) คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผานอําเภอ                     
ควนกาหลงเขา สูอําเภอทาแพ และไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง สําหรับ สวนที่ไหลผาน อําเภอ                   
ทาแพ มักเรียกวาคลองทาแพ มีพ้ืนที่รับน้ําฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,200  มิลลิเมตร
ตอปี และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 1,100 ลานลูกบาศกแเมตรตอปี 
   4) คลองล าโลนน้อย ตนน้ําอยูบริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต฿ะ ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา
บรรจบกับคลองละงูท่ีบานตําแหลมเป็นคลองที่มีสายน้ําไหลตลอดทั้งปี คลองทาจีน ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขา
ติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยูทาง ทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสูทะเล
บริเวณอาวทาจีน 

 ตารางแสดงลุ่มน้ าสาขาและแหล่งน้ าส าคัญ 

รหัสและชื่อลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมอ าเภอ แหล่งน้ าที่ส าคัญ 
2511 ลุมน้ําสาขาคลองละงู 
 

- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นสวนใหญ 
- อ.ทุงหวา และ อ.ละงู เป็นบางสวน 

คลองละงู และคลองลําโลน 

2512 ลุมน้ําสาขาคลองมําบัง 
 

- อ.ควนโดน เป็นสวนใหญ 
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางสวน 

คลองดุสน หรือ 
คลองมําบัง 

2513 ลุมน้ําสาขาภาคใตฝั่ง 
        ตะวันตกตอนลาง 
 

อ.ทาแพ 
- อ.เมือง เป็นสวนใหญ 
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโคน และ 
  อ.ทุงหวา เป็นบางสวน และ อ.มะนัง 
  เป็นบางสวน 

คลองทาแพ ,คลองน้ําเค็ม 
คลองทาจีน และคลองบุโบย 
คลองลิพัง และคลองหญาระ 

 
หมายเหตุ  รหัสและชื่อลุมน้ําสาขา รวมถึงขอบเขตลุมน้ําสาขา ยึดถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ 
จากรายงานมาตรฐานลุมน้าํและลุมน้าํสาขา (สงิหาคม 2538)  ลุมน้ําสาขาภาคใตฝั่งตะวันตกตอนลาง                  
(ต.ทุงหวา) มีลาํน้าํทีไ่หลลงจงัหวัดตรัง 
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ภาพแสดงลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 

 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

 

 แหล่งน้ าชลประทาน 

   แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวย แหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาด
กลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟูาที่สรางแลวเสร็จถึงปัจจุบันจํานวน 144 แหง สามารถกักเก็บน้ําได
ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ไดรับประโยชแจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร โครงการ
ชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่ 32,600 ไร 
2. โครงการประตูระบายน้ําบาโรย ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู พ้ืนที่ 3,000 ไร 
3. โครงการฝายคลองทาแพร ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พ้ืนที่ 13,200 ไร 
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ตารางแสดงข้อมูลโครงการชลประทานสตูล 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

พื้นที่ชลประทาน
ได้รับประโยชน์ (ไร่) 

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

1. ชลประทานขนาดกลาง 3 40,370 4,800 
2. ชลประทานขนาดเล็ก 89 46,580 10,668 

3. โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดน                   
ไทย-มาเลเซีย (ปชด.) 

14 8,600 2,142 

4. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (พรด.) 7 3,600 1,331 

5. สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟูา 6 7,260 770 

รวม 119 106,410 19,711 
ที่มา : โครงการชลประทานสตูล 

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559 
 

  สถานการณ์ลุ่มน้ า 
      สภาพน้ําฝน ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในพ้ืนที่ มีคาประมาณ 2,111 มม./ปี โดยเฉลี่ย 81 % ของ

ปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปี จะตกในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย  
สูงที่สุด สวนเดือนกุมภาพันธแเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยนอยที่สุด สรุปปริมาณฝนเฉลี่ยชวงฤดูฝน   
ฤดูแลง และเฉลี่ยทั้งปี ในแตละลําน้ําสาขา ตั้งแตเริ่มจนถึงปีลาสุดที่มีการบันทึกและเผยแพรขอมูล ไดดังนี้ 

ตารางแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน ฤดูแล้ง และเฉลี่ยทั้งปี ในแต่ละล าน้ าสาขา 

 

ชื่อระบบล าน้ าสาขา 
 

ปริมาณน้ าฝน (มม.) 

ฤดูฝน 
(พ.ค.-พ.ย.) 

ฤดูแล้ง 
(ธ.ค.-เม.ย.) 

 

รายปี 
 

ระบบลําน้ําสาขาคลองละงู 1,540.9 445.5 1,986.4 

ระบบลําน้ําสาขาคลองมําบัง 1,823.5 451.8 2,275.3 

ระบบลําน้ําสาขาคลองทาแพ 1,708.4 351.6 2,060.1 

ระบบลําน้ําสาขาในอําเภอทุงหวา 1,912.3 275.8 2,188.1 

เฉลี่ย 1,746.3 381.2 2,127.5 
 

สภาพน้ําทา จากผลการวิเคราะหแปริมาณน้ําทารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในแตละระบบลําน้ําสาขา พบวา 
ชวงเวลาน้ํามากครอบคลุมระยะเวลาระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง มกราคม  ในขณะที่ชวงเวลาระหวางเดือน
กุมภาพันธแ ถึง มิถุนายน เป็นชวงระยะเวลาที่ปริมาณน้ําทารายเดือนในระบบลําน้ําสาขามีนอย สรุปปริมาณ
น้ําทารายปีเฉลี่ยแยกตามรายระบบลําน้ําสาขาตางๆ ในจังหวัดสตูล ไดดังนี้ 
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ตารางแสดงปริมาณน้ ารายเดือนเฉลี่ยและรายปีเฉลี่ย (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ. 2554-2558) 

เดือน 
สถานีน้ า (ล้าน ลบ.ม.) 

ฝายคลองดุสน ฝายคลองทาแพ สถานี  X 150 รวมเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่ 

เมษายน 11.246 4.972 24.246 13.488 

พฤษภาคม 9.325 5.968 32.044 15.779 

มิถุนายน 12.236 8.4 60.018 26.885 

กรกฎาคม 17.68 7.722 78.228 34.544 

สิงหาคม 21.466 11.59 95.129 42.729 

กันยายน 40.769 27.708 108.86 59.112 

ตุลาคม 32.761 22.858 95.218 50.279 

พฤศจิกายน 22.098 17.594 76.92 38.871 

ธันวาคม 30.764 12.253 74.4512 39.156 

มกราคม 22.553 12.066 47.518 27.379 

กุมภาพันธแ 9.381 2.835 18.5 10.239 

มีนาคม 7.598 5.586 25.02 12.735 

ฤดูฝน 156.336 101.843 456.418 268.119 

ฤดูแลง 81.541 37.712 189.735 102.996 

รายปี 327.876 139.555 736.153 371.195 

             ที่มา : แผนการบริหารจัดการน้ าและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 57/58 โครงการชลประทานสตูล 

ตารางแสดงปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยแยกตามรายระบบล าน้ าสาขาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 30 ปี 

 

ชื่อระบบล าน้ าสาขา 
 

พื้นที่รับน้ าฝน  
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ ารายปีเฉลี่ย 

ล้าน ลบ.ม. ลิตร/วินาที/ตร.กม. 

ระบบลําน้ําสาขาคลองละงู 934.278 992.03 33.67 

ระบบลําน้ําสาขาคลองมําบัง 750.405 767.51 32.43 

ระบบลําน้ําสาขาคลองทาแพ 719.648 714.11 31.47 

ระบบลําน้ําสาขาในอําเภอทุงหวา 383.538 387.82 32.06 

รวม 2,787.869 2,861.46 129.63 
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    1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
     จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปุาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประมาณ 745,837 ไร คิดเป็นรอยละ 48.14 

ของพ้ืนที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ประมาณ 1,549,363 ไร โดยพ้ืนที่ดังกลาวไมนับรวมพ้ืนที่ที่เป็นสวนของน้ํา
ทะเล)  แบงออกเป็น 

- ปุาบก เนื้อท่ี ประมาณ 468,400 ไร หรือคิดเป็นรอยละ 30.23 ของพ้ืนที่จังหวัด 
- ปุาชายเลน เนื้อที่ ประมาณ 277,437 ไร หรือคิดเป็นรอยละ 17.91 ของพ้ืนที่จังหวัด 

               (1) ป่าสงวนแห่งชาติ 
       ปุาสงวนแหงชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจํานวน 18 ปุา เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร (รวมพ้ืนที่

ทับซอนอุทยานแหงชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา)  
(2) อุทยานแห่งชาติ 
     จังหวัดสตูลมีอุทยานแหงชาติ จํานวน 3 แหง เนื้อที่ประมาณ 1,241,406.25 ไร แบงเป็น 

 - พ้ืนที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร 
 - พ้ืนที่น้ํา  เนื้อที่ประมาณ   936,712.50  ไร 

อุทยานแหงชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจํานวน  3  แหง ไดแก 
 - อุทยานแหงชาติทะเลบันเนื้อที่ประมาณ  122,500  ไร 

                   - อุทยานแหงชาติตะรุเตาเนื้อที่ประมาณ  931,250  ไร 
                   - อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา เนื้อที่ประมาณ 308,987 ไร (พ้ืนที่จังหวัดตรัง-สตูล)  
สําหรับทองที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร 
      (3) วนอุทยาน 

      จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จํานวน 1 แหง  เนื้อที่ 17.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
11,077.25 ไร  ไดแก  *วนอุทยานธาราสวรรคแ  อยูในเขตพ้ืนที่อําเภอควนกาหลง   
  (4) ป่าไม้ถาวรของชาติ 

     จังหวัดสตูล มีปุาไมถาวรของชาติ จํานวน 1 ปุา คือ ปุาควนทังและปุาเขาขาว เพ่ือที่ประมาณ 
3,092 ไร 

(5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
     จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา จํานวน 2 แหงไดแก 

 - เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาเขาบรรทัด เนื้อที่ 1,288.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 805,000 
ไร(พ้ืนที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สําหรับทองที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 88,250.00 ไร  

 - เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาโตนงาชาง เนื้อที่ 181.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,721 
ไร (พ้ืนที่จังหวัดสงขลา - สตูล) สําหรับทองที่จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีประมาณ 49,243.00 ไร 

(6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
     จังหวัดสตูลมีเขตหามลาสัตวแปุา จํานวน 1 แหงเนื้อที่ 20.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ     

12,770 ไร ไดแก เขตหามลาสัตวแปุาหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา (พื้นท่ีเป็นภูเขา เนื้อที่ 12,500.00 ไร 
พ้ืนที่เป็นหนองน้ํา เนื้อท่ี 270.00 ไร) 
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(7) ป่าชายเลน 

      พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล 

       จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ปุาชายเลนซึ่งสามารถพบไดในเขตอําเภอที่ติดชายฝั่งทะเล  ไดแก  อําเภอ - 
ทุงหวาอําเภอละงู อําเภอทาแพ และอําเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร คิดเป็นรอยละ 12.37 ของพ้ืนที่
จังหวัด  

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธแ 2524  มีการกําหนดปุาชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเป็น 5 แหง คือ 

 - ปุาชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 อยูในเขตอําเภอทุงหวา, อําเภอละงู 
 - ปุาชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 2 อยูในเขตอําเภอละงู ,อําเภอเมือง 
 - ปุาชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 3 (ปุาปาเต฿ะ-ปุากลัดจูด) อยูในเขตอําเภอเมือง 
 - ปุาชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 4 (ปุาเจ฿ะบิลัง-ปุาตันหยงโป-ปุาตํามะลัง) อยูในเขตอําเภอเมือง 
       - ปุาชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 5 อยูในเขตอําเภอเมือง  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 

หนวยการปกครอง 
 1) อําเภอ   7       อําเภอ 
 2) ตําบล    36     ตําบล 
 3) หมูบาน    279   หมูบาน 
 4) องคแการบริหารสวนจังหวัด   1       แหง 
 5) เทศบาล     7       แหง ( 1 เทศบาลเมือง /6 เทศบาลตําบล) 
 6) องคแการบริหารสวนตําบล  34     แหง 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ล าดับ อ าเภอ 
เขตการปกครอง จ านวน

ประชากร 
พื้นที่ สัดส่วน

ประชากร/พื้นที ่ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม) 

1 อําเภอเมืองสตูล 12 70 4 10 113,659 881.01 129.01 

2 อําเภอละงู 6 61 1 6 71,480 324.00 220.62 

3 อําเภอทุงหวา 5 35 1 5 23,917 672.68 35.55 

4 อําเภอควนกาหลง 3 32 - 3 34,506 369.00 93.51 

5 อําเภอควนโดน 4 31 1 4 26,114 199.03 131.21 

6 อําเภอทาแพ 4 31 - 4 28,897 197.25 146.50 

7 อําเภอมะนัง 2 19 - 2 17,898 227.29 78.75 

 รวม 36 279 7 34 316,471 2,870.26 110.26 
                                                                               ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

                 ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559 
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โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 

       การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแลของ 
ผูวาราชการจังหวัด คือ สวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน  สวนราชการในระดับ
จังหวัดเป็นหนวยงาน 2 ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัด และหนวยราชการ
บริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง) และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวน 96 หนวย 
ประกอบดวย 

 - หนวยราชการบริหารสวนภมูิภาคประจําจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 33 หนวยงาน 
- หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 50 หนวย  
- หนวยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หนวย 

     การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบดวย 
- องคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 
- เทศบาล 7 แหง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลตําบล 6 แหง) 

  - องคแการบริหารสวนตําบล 34 แหง 
     2.2  การเลือกตั้ง   

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 202,931 100 

2. ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 123,950 61.08 

3. ผูไมมาใชสิทธิเลือกต้ัง 78,981 38.92 

4. ผูไมประสงคแลงคะแนน 10,782 8.70 

5. จํานวนบัตรเสีย 4,466 3.60 
ท่ีมา: กองกิจการสภาฯ  

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2556 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 209,006 100 

2. ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 136,700 65.40 

3. ผูไมมาใชสิทธิเลือกต้ัง 56,972 27.25 

4. ผูไมประสงคแลงคะแนน 9,227 6.75 

5. จํานวนบัตรเสีย 6,107 4.47 
ท่ีมา: กองกิจการสภาฯ  
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 3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

      ประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2559  จํานวน  316,471 คน  แยกเป็น  
  - ประชากรเพศชาย จํานวน  157,339   คน 
  - ประชากรเพศหญิง จํานวน  159,132   คน 
  - จํานวนครัวเรือน จํานวน    99,264   คน 

ตารางแสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อําเภอเมืองสตูล(นอกเขตเทศบาล) 31,534 32,524 64,058 17,187 

 
- เทศบาลเมืองสตูล 11,548 12,314 23,862 9,710 

 
- เทศบาลตําบลคลองขุด 9,917 9,453 19,370 8,457 

 
- เทศบาลตําบลเจ฿ะบิลัง 1,998 2,012 4,010 951 

 
- เทศบาลตําบลฉลงุ 1,124 1,235 2,359 957 

2 อําเภอละงู(นอกเขตเทศบาล) 33,018 33,463 66,481 19,267 

 
- เทศบาลตําบลกําแพง 2,409 2,590 4,999 2,694 

3 อําเภอทุงหวา(นอกเขตเทศบาล) 10,366 10,276 20,642 6,169 

 
- เทศบาลตําบลทุงหวา 1,599 1,676 3,275 1,162 

4 อําเภอควนกาหลง 17,349 17,157 34,506 11,289 

5 อําเภอควนโดน(นอกเขตเทศบาล) 10,262 10,504 20,766 5,505 

 
- เทศบาลตําบลควนโดน 2,660 2,688 5,348 1,810 

6 อําเภอทาแพ 14,400 14,497 28,897 8,196 

7 อําเภอมะนัง 9,155 8,743 17,898 5,910 

รวม 157,339 159,132 316,471 99,264 

                 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย    ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 
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 3. ประชากร 
      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

      ประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2559  จํานวน  316,471 คน  แยกเป็น  
  - ประชากรเพศชาย จํานวน  157,339   คน 
  - ประชากรเพศหญิง จํานวน  159,132   คน 
  - จํานวนครัวเรือน จํานวน    99,264   ครัวเรือน 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อําเภอเมืองสตูล(นอกเขตเทศบาล) 31,534 32,524 64,058 17,187 

 
- เทศบาลเมืองสตูล 11,548 12,314 23,862 9,710 

 
- เทศบาลตําบลคลองขุด 9,917 9,453 19,370 8,457 

 
- เทศบาลตําบลเจ฿ะบิลัง 1,998 2,012 4,010 951 

 
- เทศบาลตําบลฉลงุ 1,124 1,235 2,359 957 

2 อําเภอละงู(นอกเขตเทศบาล) 33,018 33,463 66,481 19,267 

 
- เทศบาลตําบลกําแพง 2,409 2,590 4,999 2,694 

3 อําเภอทุงหวา(นอกเขตเทศบาล) 10,366 10,276 20,642 6,169 

 
- เทศบาลตําบลทุงหวา 1,599 1,676 3,275 1,162 

4 อําเภอควนกาหลง 17,349 17,157 34,506 11,289 

5 อําเภอควนโดน 10,262 10,504 20,766 5,505 

 
- เทศบาลตําบลควนโดน(นอกเขต
เทศบาล) 

2,660 2,688 5,348 1,810 

6 อําเภอทาแพ 14,400 14,497 28,897 8,196 
7 อําเภอมะนัง 9,155 8,743 17,898 5,910 

รวม 157,339 159,132 316,471 99,264 

                                                                                                                  ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย      
                                                                                                                          ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 
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      3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

     ภาพแสดงจ านวนประชากรจังหวัดสตูล จ าแนกตามหมวดอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม2559 

จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล 

    พบวาจังหวัดสตูลมีผูสูงอายุ(ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปี ขึ้นไป) จํานวน 31,102 คน โดยในอําเภอเมือง
สตูล มีผูสูงอายุมากที่สุด จํานวน 10,899 คน รองลงมาคืออําเภอละงู จํานวน 7,517 คน คิดเป็นรอยละ 35.04 
และ 24.17 ตามลําดับ ขณะที่อําเภอมะนัง มีผูสูงอายุนอยที่สุด จํานวน 1,609 คน คิดเป็นรอยละ 5.17 

ตารางจ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 

อ าเภอ จ านวน (คน) 

  เมืองสตูล 10,899 

  ละง ู 7,517 

  ควนโดน 2,709 

  ทาแพ 2,719 

  ควนกาหลง 3,332 

  ทุงหวา 2,317 

  มะนัง 1,609 

รวม 31,102 
 

ที่มา : ส านักงานท้องถ่ินจังหวัดสตูล 
หมายเหตุ : ผู้สุงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 
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4. สภาพทางสังคม 

     4.1 การศึกษา  

              จังหวัดสตูล มีหนวยงานทางการศึกษาหลายแหง และมีรูปแบบการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต
ระดับกอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยชุมชนสตูล 

ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 

            ตารางแสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ  

ที ่ หน่วยงาน 
เล็ก 

1-120 
กลาง 

121-300 
ใหญ่ 

301 - 1500 
ใหญ่พิเศษ 

มากกว่า 1500 
รวม 

1 สพป.สตูล 71 68 22 -  161 

2 สพม.16 (สตูล 12 โรง)  - 3 6 3 12 

3 การศึกษาพิเศษ  - 1 1 - 2 

4 สช.สตูล 8 13 19 2 42 

5 กศน.สตูล  - -  6 1 7 

6 อาชีวศึกษา  -  - 3  - 3 

7 วิทยาลัยชุมชน  -  - 1  - 1 

8 อปท. 2 2 4  - 8 

9 ปริยัติธรรม 1  - -   - 1 

10 ตชด. 1 1  -  - 2 

11 สกอ.  -  - 1  - 1 

12 กศ.ครอบครัว 2  -  -  - 2 

 รวมทั้งสิน้ 85 88 63 6 242 

                                                                                                                   ที่มา : สพป. สตูล 
                                                                                                             ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 

                   ตารางแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

ที ่ หน่วยงาน อนุบาล ประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./

อนุปริญญา 
ป.ตรี รวมท้ังสิ้น 

จ านวน
ห้องเรียน 

1  สพป.สตลู  5,754 19,686 2,787 - - - 28,227 1,575 

2  สพม.16(สตูล)  - - 5,633 4,254 - - 9,887 303 

3  การศึกษาพิเศษ  - 237 402 178 - - 817 27 

4  สช.สตลู  3,982 8,702 4,028 2,764 41 - 19,517 753 

5  อาชีวศึกษา  - - - 1,593 630 - 2,223 134 

6  วิทยาลัยชุมชน  - - - - 605 - 605 24 

7  อปท.  771 1,906 501 - - - 3,178 113 

8  ปริยัติธรรม  - - 23 - - - 23 3 

9  ตชด.436  76 119 - - - - 195 16 

10  กศน.สตูล  - 177 2,518 3,155 - - 5,850 - 

11  มรภ.สงขลาวิทยา
เขตสตูล  

- - - - - 21 21 - 

12  กศ.ครอบครัว  1 2 1 - - - 4 - 

รวมท้ังสิ้น 10,584 30,829 15,893 11,944 1,276 21 70,547 2,948 

ที่มา : สพป. สตูล 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 

 ข้อมูลสภาพการศึกษาเอกชนในระบบ/นอกระบบ 

การดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประกอบดวยโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งประเภทสอน
สามัญและสอนศาสนาควบคูสามัญ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ไดแก โรงเรียนนอกระบบ (สอนขับรถยนตแ, 
เสริมสวย เป็นตน) รวมถึงสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนยแการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
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     ตารางแสดงข้อมูลสถานภาพการศึกษาเอกชนในระบบ / นอกระบบ 

ที ่ อ าเภอ 

โรงเรียนเอกชนในระบบ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

ประเภทสามัญศึกษา 

สอนสามัญ 
สอนศาสนาควบคู่ 

วิชาสามัญ 
โรงเรียน สถาบันศึกษาปอเนาะ 

ศูนย์การศึกษาอิสลาม 
ประจ ามัสยิด 

โร
งเร

ียน
(โร

ง)
 

คร
ู(ค

น)
 

นัก
เรีย

น(
คน

) 

โร
งเร

ียน
(โร

ง)
 

คร
ู(ค

น)
 

นัก
เรีย

น(
คน

) 

โร
งเร

ียน
(โร

ง)
 

ผู้ส
อน

(ค
น)

 

ผู้เ
รีย

น(
คน

) 

สถ
าบ

ัน(
แห

่ง)
 

ผู้ส
อน

(ค
น)

 

ผู้เ
รีย

น(
คน

) 

ศูน
ย์(

โร
ง)

 

ผู้ส
อน

(ค
น)

 

ผู้เ
รีย

น(
คน

) 

1 เมือง
สตูล 

7 403 6,850 7 172 1,807 9 30 828 - - - 60 332 5,535 

2 ควนโดน - - - 5 221 2,833 2 7 55 - - - 23 134 2,320 

3 ควน
กาหลง 

4 93 1,000 2 122 1,864 1 1 6 1 4 110 19 100 1,542 

4 ทุงหวา 5 67 959 1 21 115 - - - - - - 18 86 1,039 

5 ละงู 5 210 2,983 - - - 3 22 244 1 3 8 56 296 4,347 

6 ทาแพ 2 33 565 1 17 235 - - - 1 6 120 24 137 2,317 

7 มะนัง 2 37 413 - - - - - - - - - 3 18 335 

รวม 25 843 12,770 16 553 6,854 15 60 1,133 3 13 238 203 1,103 17,435 

               ที่มา : ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 
         ข้อมูล : ณ มีนาคม 2559 

 
 4.2 สาธารณสุข 

            อัตราสวนของบุคลากรทางการแพทยแ ตอประชากรของจังหวัดสตูล พบวา แพทยแ ,ทันตแพทยแยังต่ํา
กวาเกณฑแท่ีกําหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราสวนใกลเคียงกับเกณฑแที่กําหนด คิดเป็นอัตราแพทยแ
ตอประชากรอยูที ่1:4,861 คน สถิติผูปุวยที่มารับบริการแผนกผูปุวยนอกของจังหวัดสตูล 10 อันดับแรก ตั้งแต
ปี 2556-2558 สวนใหญจะเป็นกลุมโรคติดเชื้อระบบหายใจสวนบนแบบเฉียบพลัน รองลงมาเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยโรคเหลานี้มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นทุกปี สาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของผูปุวย
จังหวัดสตูล ไดแก มะเร็งทุกชนิด รองลงมาคือหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง โดยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปี 

1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

        จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยแสุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน  มีแตสถาน
บริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา 
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 ตารางแสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล 
 

สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลทั่วไป (186 เตียง)   1   แหง 
 - โรงพยาบาลสตูล 
2. โรงพยาบาลชุมชน (60 เตียง)  1 แหง 
 - โรงพยาบาลละงู 

1. หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 7 

3. โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง)  5  แหง     
 - โรงพยาบาลควนโดน 
 - โรงพยาบาลควนกาหลง 
 - โรงพยาบาลทาแพ 
 - โรงพยาบาลทุงหวา 
 - โรงพยาบาลมะนัง 
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 54  แหง 
5. ศูนยแสุขภาพชุมชน  4  แหง 

 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 

     

        2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จ านวนเตียงต่อจ านวนประชากร 

      จังหวัดสตูล มีจ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจ านวนเตียงต่อจ านวน
ประชากร ดังนี้ 

   ตารางท่ีแสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร 

สถานบริการสาธารณสุข จ านวนประชากร จ านวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 

โรงพยาบาลสตูล 112,775 186 1 : 606 

โรงพยาบาลละงู 70,971 60 1 : 1,172 

โรงพยาบาลควนโดน 25,902 30 1 : 863 

โรงพยาบาลควนกาหลง 34,256 30 1 : 1,142 

โรงพยาบาลทาแพ 28,706 30 1 : 957 

โรงพยาบาลทุงหวา 23,695 30 1 : 790 

โรงพยาบาลมะนัง 17,748 30 1 : 592 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559  
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              3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี 2554-2558 

   จังหวัดสตูล มีขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในชวงปี 2554-2558 ดังนี้ 
           ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2554-2558 

สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
แผนฯ11 

ปี 
2554 

ปี 
2555 

ปี  
2556 

ปี 
 2557 

ปี 
2558 

อัตราเกิด : 1000 ประชากร - 16.21 16.86 16.18 14.71 14.45 
อัตราตาย : 1000 ประชากร - 5.07 5.42 5.25 5.23 5.31 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  % 1.2 1.11 1.14 1.10 0.95 0.91 
อัตราสวนมารดาตาย:เกิดมีชีพ 100000 คน ไมเกิน 15 41.16 39.62 19.76 61.37 0.00 
อัตราทารกตายปริกําเนิด: การเกิด 1000 คน ไมเกิน 9 10.40 7.10 8.44 5.91 8.59 
ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม ไมเกินรอยละ 7 6.64 8.63 7.68 6.42 6.87 
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไมเกินรอยละ 25 21.29 24.03 27.72 26.40 27.36 
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภแ ไมเกินรอยละ 10 16.99 18.11 12.78 13.90 16.34 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 

4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ านวน 10 อันดับแรก ปี 2554-2558 

         จังหวัดสตูล มีขอมูลโรคที่ตองเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ในชวงปี 2554-2558 ดังนี้ 
 

               ตารางแสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 2554-2558 

โรค 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน 
อัตราป่วย 

: แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราป่วย : 

แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราป่วย : 

แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราป่วย 

: แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราป่วย 

: แสน
ประชากร 

1. อุจจาระรวง 5,355 1,821.69 5,338 1,785.43 4,571 1,506.43 5,446 1,771.07 4,982 1,620.18 
2. ตาแดง 871 296.30 696 232.79 594 195.76 1774 576.92 612 199.03 
3. ปอดบวม 524 178.26 593 198.34 501 165.11 544 176.91 637 207.16 
4. สุกใส 401 136.41 492 164.56 466 153.58 517 168.13 310 100.81 
5. ไขเลือดออก 334 113.62 426 142.49 376 123.92 182 59.19 152 49.43 
6. มือ เทา ปาก 0 0.00 3 18.31 184 60.64 185 60.16 290 94.31 
7. คางทูม 51 17.35 289 96.66 181 59.65 2 11.65 45 14.63 

8. งูสวัด 136 46.27 114 38.13 50 16.48 74 24.07 76 24.72 
9. อาหารเป็นพิษ 45 15.31 114 38.13 98 32.30 110 35.77 87 28.29 
10. ไขหวัดใหญ 70 23.81 61 20.40 69 22.74 116 37.72 68 22.11 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 
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 5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2554-2558 
         จังหวัดสตูล มีขอมูลสาเหตุการตาย ในชวงปี 2554-2558 ดังนี้ 
                  ตารางที่แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2554-2558 

 

โรค 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน 
อัตราตาย : 

แสนประชากร 
จ านวน 

อัตราตาย : 
แสนประชากร 

จ านวน 
อัตราตาย : 

แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราตาย : 

แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราตาย : 

แสน
ประชากร 

1. มะเร็ง (รวมทุกชนิด) 127 42.37 119 39.12 111 36.00 132 42.43 147 46.81 

2. หัวใจ/หัวใจขาดเลือด 86 28.69 88 28.93 97 31.46 100 32.15 101 32.16 

3. อุบัติเหตุจากการขนสง 70 23.36 77 25.32 81 26.27 59 18.97 54 17.19 

4. หลอดเลือดสมอง 56 18.68 66 21.70 61 19.78 76 24.43 101 32.16 

5. ติดเช้ือในกระแสเลือด 53 17.68 75 24.66 76 24.65 52 16.72 67 21.33 

6. ไตวาย 36 13.50 29 9.53 33 10.70 46 14.79 31 9.87 

7. ถูกฆาตาย 31 10.34 21 6.90 23 7.46 26 8.36 ไมตดิการจดั
อันดับ 

8. ภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) 29 9.68 23 7.56 25 8.11 ไมตดิการจดัอันดับ ไมตดิการจดั
อันดับ 

9. ปอดอักเสบ 24 8.01 35 11.51 40 12.97 51 16.40 76 24.20 

10. ความดันโลหติสูง 23 7.67 ไมตดิการจดัอันดับ 19 6.16 25 0.04 29 9.23 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 

 

6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2554-2558 

           จังหวัดสตูล มีขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในชวงปี 2554-2558 ดังนี้ 

                 ตารางแสดงจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2554-2558 

ปี พ.ศ. 
จ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (คน) 

จ านวนหลังคาเรือน 
อัตราส่วน อสม. : 

จ านวนหลังคาเรือน 

2554 5,088 86,695 1 : 17 

2555 4,989 89,957 1 : 18 

2556 5,103 92,828 1 : 18 

2557 5,124 95,467 1 : 18 

2558 5,124 97,738 1 : 19 

                                                                                                 ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
                                                                                                     ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 
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 4.3 อาชญากรรม     

      คดีอาชญากรรม 

   ข้อมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มต ารวจภูธรจังหวัดสตูลมกราคม 2556 - ธันวาคม 2558 
ตารางแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีอาญา 

 

ประเภทข้อหา รับแจ้ง จับ 
จับค้าง

เก่า 
(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ) 

อัตราคด ี
ต่อแสน 

ปราบปราม 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลปฏิบัต ิ

1. คดีอุกฉกรรจแและสะเทอืนขวัญ 
  1.1 ฆาผูอื่นโดยเจตนา 
  1.2 ปลนทรัพยแ 
  1.3 ชิงทรัพยแ(รวม) 
  1.4 ลักพาเรียกคาไถ 
  1.5 วางเพลิง 

94 
69 
8 
12 
0 
5 

60 
40 
8 
10 
0 
2 

11 
9 
2 
0 
0 
0 

63.83 30.34 62.00 63.83 
บรรลุ 

2.คดีชวีิต รางกายและเพศ 
  2.1 ฆาผูอื่นโดยเจตนา 
  2.2 ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา 
  2.3 ทําใหตายโดยประมาท 
  2.4 พยามฆา 
  2.5 ทํารายรางกาย 
  2.6 ขมขืนกระทําชําเรา 

342 
69 
3 
0 
87 
142 
41 

205 
40 
2 
0 
54 
89 
20 

25 
9 
0 
0 
6 
6 
4 

59.94 110.40 59.65 59.94 
บรรลุ 

3. คดีประทุษรายตอทรัพยแ 
  3.1 ลักทรัพยแ 
  3.2 วิง่ราวทรัพยแ 
  3.3 รีดเอาทรัพยแ 
  3.4 กรรโชกทรัพยแ 
  3.5 ชิงทรัพยแ 
       - บาดเจ็บ 
       - ไมบาดเจ็บ 
  3.6 ปลนทรัพยแ 
  3.7 รับของโจร 
  3.8 ทําใหเสียทรัพยแ 

702 
594 
52 
0 
3 
 
2 
10 
8 
2 
31 

402 
329 
35 
0 
2 
 
2 
8 
8 
2 
36 

26 
22 
2 
0 
0 
 
0 
0 
2 
0 
0 

57.26 226.60 58.67 57.26 
ไมบรรล ุ
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     ตารางแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีอาญา (ต่อ) 

ประเภทข้อหา 
รับแจง้
(ราย) 

จับ 
(คน) 

จับค้าง
เก่า(คดี) 

จับ 
(ร้อยละ) 

อัตรา
คดี 

ต่อแสน 

ปราบปราม 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลปฏิบัต ิ

4. คดีนาสนใจ 
   4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนตแ 
   4.2 โจรกรรมรถยนตแ 
   4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 
   4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
   4.5 ปลน – ชิงรถโดยสาร 
   4.6 ปลน – ชิงรถแท็กซี ่
   4.7 ขมขืนและฆา 
   4.8 ลักพาเรียกคาไถ 
   4.9 ฉอโกง 
   4.10 ยักยอก 

280 
118 
13 
13 
1 
0 
0 
0 
0 
85 
63 

102 
50 
5 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
21 

14 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 

หมายเหตุ 
1. สถิติคดีอาญา 5 กลุม ท่ีปรากฏในตารางนี้
เป็นเพียงสวนหนึ่งของคดีอาญาที่รับแจงและจับ
ไดทั้งหมด ซ่ึง ตร.จะตัดยอดทุกวันที่ 5 ของทกุ
เดือน 
2. คดีอาญาบางประเภทสามารถพิจารณาจัดอยู
ในกลุมประเภทความผิดไดมากกวา 1 รายการ 
สําหรับคดีรวมใหนบักลุม 1  เฉพาะคดีวางเพลงิ
และคดีลักพาเรียกคาไถ รวมกับคดีกลุม 2 และ
กลุม 3 
3. คดีกลุมที่ 5 แสดงผลการจับกมุ (ราย) และ
ผูตองหา (คน) ทีถู่กจับกุม 
4. อัตราคดีตอแสน คืออัตราการรับแจงคดีตอ
ประชากรแสนคน ของชวงเวลาท่ีรายงาน 
คํานวณ เฉพาะหนวยระดับภ.จว. และบก./
ภ.จว. ในปีที่ผานมา 
5. คดีคางเกา คือคดีทีไ่มสามารถจับกุมได 
ภายในเดือนที่รับแจง 
6. คาเปูาหมายคํานวณจากผลการจับกุมเฉลี่ย
ของแตละฐานความผิดในปีงบประมาณ 2555 
2556,2557  

 จับ
(ราย) 

จับ 
(คน) 

 

5. คดีรัฐเป็นผูเสียหาย 
   5.1 อาวธุปืน 
        - อาวุธปนืธรรมดา 
        - อาวุธปนืสงคราม 
   5.2 การพนัน 
        - การพนันทั่วไป 
        - การพนันสลากกินรวบ 
   5.3 ยาเสพติด 
   5.4 ปราบปรามการคาประเวณี 
   5.5 มีและเผยแพรวัตถุลามก 

10,011 
 

880 
11 
 

374 
83 

8,457 
205 
1 

11,514 
 

960 
16 
 

858 
83 

9,391 
205 
1 

 

ที่มา : กองก ากับการสืบสวน ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล 
   ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559 
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    4.4 ยาเสพติด 

         1.)  สถานการณ์ยาเสพติด 

             ตารางข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดจ าแนกตามประเภทยาเสพติด 
                     

ประจ าปี 
จ านวนผู้เสพยาเสพติด (คน) 

ยาบ้า เฮโรอีน กัญชา กระท่อม โคเคน ไอซ์ สารระเหย เมธาโดน อื่น รวม 

2556 767 1 522 478 1 51 1 3 86 1,910 

2557 607 - 254    284 3 36 - - 18 1,202 

2558 527 - 116 121 1 10 1 - 21 797 

รวม 1,901 1 883 883 4 97 2 3 125 3,909 

                                                                                          ที่มาของข้อมูล : ระบบ บสต. กระทรวงสาธารณสุข 

ค าอธบิาย   ขอมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพตดิมาจากผลการบําบดัรักษาในระบบสมัครใจบังคับบําบดัและระบบตองโทษ                          
                ในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีการรายงานในระบบ บสต. ทั้ง 7 อําเภอ ของจังหวัดสตลู   

 สถานการณแการแพรระบาดของยาเสพติดมีแนวโนมแพรระบาดเพ่ิมขึ้นในกลุมเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและผูวางงาน แตในภาพรวมของจังหวัดสตูลยังถือวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับ 7 จังหวัด
ภาคใตตอนลาง คือ อยูในลําดับที่ 7 
   ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ 
  1.  ยาบา รอยละ 41.29 
         2.  พืชกระทอม รอยละ 40.39 
         3.  กัญชาแหง รอยละ 8.75 
 นอกจากนี้ตัวยาที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและตองเฝูาระวัง คือ ไอซแ และยาตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท 
 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (ผู้เสพ) 
         1.  กลุมเกษตรกร รอยละ 50.00 
        2.  กลุมรับจาง รอยละ 34.64 
         3.  กลุมวางงาน รอยละ 4.19 
 โดยพบวากลุมเกษตรกรมีแนวโนมการใชยาฯ มากขึ้นจากรอยละ 40.59 ในปี 57 เป็นรอยละ 50.00 
ในปี 58 เพิ่มข้ึนรอยละ 9.99 
 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (อายุผู้เสพ) 
          1.  กลุมอายุ 18 – 24 ปี รอยละ 42.15 
          2.  กลุมอายุ 12 – 17 ปี รอยละ 24.13 
          3.  กลุมอายุ 25 – 29 ปี รอยละ 14.24 
 โดยพบวากลุมผูมีอายุระหวาง 18 - 24 ปี เป็นกลุมที่มีความเสี่ยงในการใชสารเสพติดมากที่สุด และ
มีสัดสวนการเขารับการบําบัดรักษาเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 7.11 
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ประเภทสารเสพติดที่มีผู้เข้าบ าบัด 
          1.  ยาบา รอยละ 51.98 
          2.  พืชกระทอม รอยละ 33.62 
          3.  กัญชา รอยละ 11.02 
 โดยพบวา ยาบา ยังคงเป็นยาเสพติดที่มีผูเขาบําบัดเป็นอันดับ 1 ตามดวยพืชกระทอม ที่มีสัดสวน          
ผูเขาบําบัดเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 9.83 เป็นรอยละ 33.62 (สูงขึ้นรอยละ 23.79) ซึ่งสอดคลองกับสถิติการแพร
ระบาดของยาเสพติดประเภทพืชกระทอมที่เพ่ิมสูงขึ้นเชนกัน  

ตารางการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
แผนงาน/โครงการ/กรอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ร้อยละ 

1. สรางภูมิคุมกันและปูองกันยาเสพติด    
  1.1  นักเรียน ป.1 – ป.6 28,150 คน 19,717 คน 70.05 

  1.2 สถานศกึษาปลอดยาเสพติด 81 แหง 50 แหง 61.73 

  1.3 ฝึกอบรมกลุมเสี่ยงนอกสถานศึกษา 100 คน 0 0 
  1.4 สถานประกอบการโรงงานสีขาว 10 แหง 5 แหง 50 

2. รณรงคแประชาสัมพันธแเพื่อปูองกันและแกไขปญัหายาเสพติด    
  2.1 รณรงคแ ประชาสัมพันธแเพื่อปูองกนัและแกไขปัญหา 
       ยาเสพติด (Mobile Team) 

7 ชุด 7 ชุด 100 

ตารางการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
แผนงาน/โครงการ/กรอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

จํานวนผูเขารับการบําบัดทุกระบบ 1,195 คน 1,051 คน 87.95 

  1. ระบบสมัครใจ 513 คน 444 คน 86.55 
  2. ระบบบงัคับบําบัด 562 คน 463 คน 82.38 

  3. ระบบตองโทษ 120 คน 144 คน 120 

 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
      -โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 1. จ านวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายหลักอายุ 6 - 24 ปี 

กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน สมาชิก ร้อยละ 
ในระบบโรงเรียน 65,176 65,176 100 

นอกระบบโรงเรียน 21,214 9,119 42.99 

 2.  จ านวนชมรม  TO BE NUMBER ONE 
ประเภท ทั้งหมด จ านวนชมรม ร้อยละ 

สถานศึกษา 224 103 45.98 

สถานประกอบการ 212 3 1.42 

ชุมชน 279 149 53.41 
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3. จ านวนศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

ประเภท ทั้งหมด จ านวนชมรม ร้อยละ 

สถานศึกษา 224 43 19.20 

สถานประกอบการ 212 0 0 
ชุมชน 279 0 0 

       ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
     1.  รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับภาค 
  2.  รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษาดีเดนระดับภาค 
 

4.5 สาธารณภัย 
        จังหวัดสตูลประสบภัยจากดานคมนาคมและการขนสงมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยดานพายุและ
วาตภัย และอัคคีภัย ตามลําดับ 

ตารางข้อมูลแสดงด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2555-2558 

ประเภท 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จํานวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จํานวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จํานวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

อุทกภัยและดิน/โคลนถลม 1 4 อําเภอ 3 7 อําเภอ 1 6 อําเภอ 1 7 อําเภอ 

พายุหมุนเขตรอน/วาตภัย 29 7 อําเภอ 21 6 อําเภอ 31 7 อําเภอ 4 3 อําเภอ 

ภัยแลง - - 1 1 อําเภอ 1 5 อําเภอ 1 2 อําเภอ 

อัคคีภัย 20 18 
ครัวเรือน 

12 9 
ครัวเรือน 

14 6 
ครัวเรือน 

1 68 
ครัวเรือน 

ภัยจากปุาและหมอกควัน -  -  -  -  

ภัยจากคมนาคมและขนสง 1,040 เสียชีวิต 
70 /

บาดเจ็บ 
771 

1,175 เสียชีวิต 
64 /

บาดเจ็บ 
676 

1,095 เสียชีวิต 
46 /

บาดเจ็บ 
114 

977 เสียชีวิต 
68 /

บาดเจ็บ 
235 

รวม 1,090 - 1,212 - 1,142 - 984 - 
 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

  ศูนยแดํารงธรรมจังหวัดสตูล เป็นศูนยแกลางการแกไขปัญหาความเดือนรอนของประชาชน                  
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ซึ่งประชาชนสวนใหญ รองเรียนผานชองทางรองเรียนดวยตนเองมากที่สุด รองลงมาทาง
จดหมาย รองทุกของรัฐบาล (โทร.1111) ตามลําดับ สวนใหญเป็นการใหคําปรึกษา รอยละ 55.12 รองลงมา                    
ขอความชวยเหลือ รอยละ 21.02 เรื่องขอความเป็นธรรม รอยละ 5.44 ตามลําดับ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสตูล 

จ าแนกตามประเด็นร้องเรียน  ตั้งแต่ 18 ก.ค.2557 - 26 ส.ค. 2559 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสตูล 

 จ าแนกตามช่องทางการร้องเรียนของแต่ละประเด็น ตั้งแต่ 18 ก.ค.2557 - 26 ส.ค. 2559 

 
 

ภาพแสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี 2557-2559 
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4.6 การสังคมสงเคราะห์  

  คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. 

                รายไดประชากรในจังหวัดสตูล (ขอมูล จปฐ./ขอมูลพ้ืนฐาน ปี 2558) เฉลี่ย 56,282 บาทตอคน
ตอปี จากผลการสํารวจ จํานวน  69,399 ครัวเรือน 270 หมูบาน 56 ชุมชน 35 ตําบล 7 อําเภอ อําเภอ                   
ควนโดน มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปีสูงที่สุด 60,044 บาท และอําเภอทุงหวา มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปีต่ําที่สุด 
51,493 บาท เฉลี่ยรายจายตอคน  38,246.- บาทตอคนตอปี ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัด
สตูล 8.33   

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม  ปี  2558 ระดับจังหวัด 

                   ตัวชี้วัด     จ านวนที่         ไม่ผ่านเกณฑ์ 
      ส ารวจทั้งหมด        จ านวน ร้อยละ 
 หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 
 1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 1,923 คน 7 คน 0.36 
 2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดรับการฉีดวัคซีนปอูงกันโรคครบตามตาราง 41,183 คน 19 คน 0.05 
     สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 1,433 คน 312 คน 21.77 
 4. ทุกคนในครวัเรอืนกินอาหารถกูสุขลักษณะ ปลอดภัย และได 69,399 คร. 2,242 คร. 3.23 
 5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบือ้งตน 69,399 คร. 1,509 คร. 2.17 
     อยางเหมาะสม 
 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ไดรบัการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 117,334 คน 7,797 คน 6.65 
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหและ 3 วันๆ ละ 30 นาท ี 227,221 คน 1,186 คน 0.52 
 หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 
 8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 69,399 คร. 174 คร. 0.25 
 9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 69,399 คร. 302 คร. 0.44 
 10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปี  69,399 คร. 332 คร. 0.48 
 11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเป็นระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 69,399 คร. 324 คร. 0.47 
 12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  69,399 คร. 688 คร. 0.99 
 13. ครัวเรือนมีการปูองกนัอุบัติภัยอยางถูกวธิี 69,399 คร. 641 คร. 0.92 
 14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 69,399 คร. 255 คร. 0.37 
 15. ครอบครัวมีความอบอุน 69,399 คร. 243 คร. 0.35 
 หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 
 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 9,547 คน 80 คน 0.84 
 17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี 33,592 คน 58 คน 0.17 
 18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชัน้ ม.4 หรือเทียบเทา 2,935 คน 105 คน 3.58 
 19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับ 105 คน 32 คน 30.48 
       การฝึกอบรมดานอาชีพ 
 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 158,385 คน 825 คน 0.52 
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                   ตัวชี้วัด    จ านวนที่         ไม่ผ่านเกณฑ์ 
      ส ารวจทั้งหมด        จ านวน  ร้อยละ 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 
 21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได 146,174 คน 5,394 คน 3.69 
 22. คนอายุมากกวา 60 ปีเต็มขึน้ไป มีอาชีพและมีรายได 25,627 คน 2,466 คน 9.62 
 23. คนในครวัเรอืนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป ี 69,399 คร. 116 คร. 0.17 
 24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 69,399 คร. 2,135 คร. 3.08 
 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด 
 25. คนในครวัเรอืนไมดื่มสุรา (ยกเวนการด่ืมเป็นครั้งคราวฯ) 242,288 คน 4,621 คน 1.91 
 26. คนในครวัเรอืนไมสูบบหุรี่  242,288 คน 31,612 คน 13.05 
 27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหและ 1 ครั้ง 227,221 คน 1,867 คน 0.82 
 28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 28,475 คน - คน - 
 29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครวัเรอืน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 1,448 คน - คน - 
 30. คนในครวัเรอืนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนแของชุมชน 69,399 คร. 1,762 คร. 2.54 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
      5.1  การคมนาคมขนส่ง 

  1) ทางรถยนต์ 
       จังหวัดสตูล มีเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมตอระหวาง

จังหวัด ระหวางอําเภอ และระหวางประเทศเพ่ือนบาน ทางหลวงที่อยูพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 13 สายทาง 
16 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 315.952 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผนดินที่สําคัญ ไดแก 
  (1)  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 406 สายยนตรการกําธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
  (2)  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเสนทางที่เชื่อมตอระหวางจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผานอําเภอทาแพ อําเภอละงู 
อําเภอทุงหวา อําเภอปะเหลียน และอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

 2) ทางรถไฟ 
      สตูลไมมีสถานีรถไฟ แตสามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญหรือ
กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญจากนั้นตอรถตูโดยสารหรือรถโดยสารประจําทางเขาจังหวัด
สตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง 
นั่งรถประจําทางรถตู หรือแท็กซ่ี เขาสูจังหวัดสตูล 
   3) ทางเครื่องบิน 
                      ไมมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แตสามารถเดินทางจากอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดตรัง ดังนี้ 

เสนทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญแลวตอรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจําทางจากตัวอําเภอ
หาดใหญเขาจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร   
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เสนทางที่ 2 กรุงเทพฯ - ตรัง แลวตอดวยรถประจําทาง รถตู หรือรถแท็กซี่จากในเมืองสู

จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 
   4) ทางทะเล 

ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร  มีคลองสายหลัก 6 สาย  ความยาวรวม 
277.55 กิโลเมตร มีเกาะในทะเลจํานวน 105 เกาะ เกาะที่มีผูคนมาถิ่นฐานอาศัยอยู จํานวน 9 เกาะ                   
การคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหวาง
ประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 

โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการ 
 1. ถนน 

    1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ านวนสายทางและชนิดผิวจราจร 
      มีหนวยงานที่รับผิดชอบจํานวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงสตูล     

แขวงทางหลวงชนบทสตูล องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
    2) รายช่ือหมวดทางหลวงและพื้นที่รับผิดชอบระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 

      แขวงทางหลวงสตูล  รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผนดินทั้งหมด 13 สายทาง 16 ตอน
ควบคุม  ระยะทางรวม  315.952  กิโลเมตร  อยูในพ้ืนที่. 
    จังหวัดสตูล ระยะทาง  192.465   กิโลเมตร                                                         
    จังหวัดสงขลา ระยะทาง  58.009    กิโลเมตร. 
    จังหวัดตรัง ระยะทาง  65.478    กิโลเมตร                                                           

    มีหมวดทางหลวง  รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 4  หมวดทางหลวง 

ภาพแสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงการทางสตูล ส านักทางหลวงท่ี 15 
  

 
 

 
 

     
                         

 
 
 
 
 
 

                             
 

                                                           ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล      30 

 

 
            ภาพที่แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล ส านักงานทางหลวงท่ี 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
                                                                              ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล   
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ตารางแสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล 

 
ที่มา :  แขวงทางหลวงสตูล 

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน  2559  

หมวดทาง
หลวง 

ทางหลวง
หมายเลข 

ชื่อสายทาง ผิวทาง 
ระยะทาง (กม.) 

จริง ต่อ 2 ช่องฯ 
ควนโดน 
69+798 

406 
4137 
4184 
4362 

คายรวมมิตร – ยานซ่ือ 
ทุงตําเสา – สวนเทศ 
ควนสตอ – วังประจัน 
นิคมควนกาหลง – นาโต฿ะขุน 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

20.950 
23.428 
21.850 
10.453 

41.900 
26.522 
21.850 
10.804 

รวม 76.681 101.076 

ท่าแพ 
21+430 

406 
416 
4051 
4052 
4111 
4183 

ยานซ่ือ – ตํามะลัง 
ฉลุง – ละงู 
สตูล – เจ฿ะบิลัง 
เขาขาว – ทาเรือปากบารา 
ทางเขาทาเรือเกาะนก 
ทางเขาดานศุลกากรสตูล 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

20.306 
37.039 
11.304 
9.365 
0.075 
0.156 

33.696 
73.378 
11.304 
18.306 
0.075 
0.156 

รวม 78.245 136.915 
ทุ่งหว้า 
65+482 

404 
416 
4125 
4312 

บานนา – หยงสตารแ 
ละงู – สามแยก 
ทาพญา – ทุงยาว 
ทางเขากําแพง 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต 

19.640 
55.943 
26.933 
0.501 

19.640 
6.738 
27.966 
0.523 

รวม 103.017 114.867 
ควนรู 

21+479 
406 
4053 

ปากจา – คายรวมมิตร 
ควนเนียง – ปากบาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

52.856 
5.153 

86.436 
5.153 

รวม 58.009 91.589 

รวมระยะทางควบคุมทั้งสิ้น 315.952 444.447 
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      3) จ านวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 

   เป็นโครงขายทางหลวงชนบทสายรองในพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยูในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงชนบท ซึ่งไดกระจายตามพ้ืนที่ในอําเภอตาง ๆ แยกเป็นประเภทเสนทางเพ่ือขนสงสินคา การเกษตร              
การประมง และเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว รวมทั้งเป็นเสนทาง พัฒนาเชื่อมตอระบบขนสงโลจิสติกสแ                     
ซึ่งปัจจุบันโครงขายทางดังกลาว ระยะทางบางชวงยังไมไดมีการพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางใหมีความ
สมบูรณแและตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจําเป็นตองเรงปรับปรุงพัฒนาตอเติมใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น                           
เพ่ือตอบสนองตามยุทธศาสตรแ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตรแของกรมทางหลวงชนบท 

ตารางแสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

ท่ี ประเภทถนน จ านวน(สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

1 ถนนผิวจราจรลาดยาง 22 507.066   
2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต 4 2.423   

3 ถนนผิวจราจรลูกรัง 9 41.367   

รวม 35 550.856  

ตารางแสดงจ านววนวสาททางในวววามรบผิดดอบผขบงบงวกาารผรดหารสววนวจบงหวบด 
 

บัญชีรายชื่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ท่ี ประเภทถนน จ านวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของอบจ. 110 313.838  

2 ถนนผิวจราจรลาดยาง 86 264.705  

3 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 22 22.979  
4 ถนนผิวจราจรลูกรัง 12 26.154  

                                                          ที่มา : กองช่าง ฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
                                                                               ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559 

ตารางท่ีแสดงจ านววนวสาททางในวววามรบผิดดอบผขบงท้บงถด่นว 
 

บัญชีถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท่ี ประเภทถนน จ านวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

1 ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. 35 550.856   
 - ถนนผิวจราจรลาดยาง 35 504.968   

 - ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 2.381   
 - ถนนผิวจราจรลูกรัง 9 43.507   
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2. ท่าเรือ 

               จังหวัดสตูลมีทาเรือจํานวน 2 ทาเรือ ดังนี้ 
1) ทาเรือตํามะลัง เป็นทาเทียบเรือ ตั้งอยูใน ต. ตํามะลัง  อ.เมือง จ. สตูล เป็นทาเรือ                     

ที่สามารถเดินทางไปเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากทาเรือทุกวัน 
 2) ทาเรือปากบารา อยูหางจากอําเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยูที่ปากคลองละงู ตําบล
ปากน้ํา อําเภอละงู เป็นทาเรือที่อยูใกลเกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและใกลทาเรือ
เป็นที่ตั้งของศูนยแบริการนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติตะรุเตา บริเวณทาเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนนําเที่ยว
และบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเปฺะ 

   5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสํานักงานใหบริการ จํานวน 6 แหง มี PEA SHOP จํานวน 2 แหง  ดังนี้ 

(1) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
(2) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอละงู 
(3) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอควนกาหลง 
(4) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทาแพ สังกัด การไฟฟูาฯจังหวัดสตูล 
(5) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทุงหวาสังกัด การไฟฟูาฯสาขาอําเภอละงู 
(6) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอมะนังสังกัด การไฟฟูาฯสาขาอําเภอควนกาหลง 
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟูาฯจังหวัดสตูล 
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟูาฯอําเภอควนกาหลง 

             ตารางข้อมูลแสดงจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจ าหน่วยไฟฟ้าและจ านวนการไฟฟ้า/ครัวเรือนใน
พื้นที่ ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ าแนกตามอ าเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

ทั้งหมด มีไฟใช้ ทั้งหมด 
มีไฟ
ใช้ 

ทั้งหมด มีไฟใช้ 
โซล่า
เซลล์ 

ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 

คิดเป็น 
% 

หน่วยจ าหน่วย 

1 เมือง 12 12 70 70 32,159 32,014 116 29 99.91 6,656,719.15 

2 ทาแพ 4 4 31 31 8,730 8,639 0 91 98.96 1,288,018.59 

3 ควนโดน 4 4 31 31 6,778 6,771 0 7 99.90 
2,871,099.02 

4 ควนกาหลง 3 3 32 32 11,525 11,389 63 73 99.77 

5 ละง ู 6 6 61 61 18,772 18,649 81 42 99.78 3,402,438.75 

6 ทุงหวา 5 5 35 35 7,132 6,933 106 93 98.70 1,128,785.00 

7 มะนัง 2 2 19 19 7,135 7,055 62 18 99.75 1,235,149.02 

รวม 36 36 279 279 92,231 91,450 428 353 99.48 16,582,209.53 

                                                                                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ   1. สําหรับการตดิตั้ง โซลาเซลลแ ใหราษฎรที่ไมสามารถขยายเขตระบบจําหนายไฟฟูา ใหดวยสาเหตุจากสภาพ
พืน้ที่เป็นเกาะ อยูในเขตปุาไม พ้ืนที่อนุรักษแตางๆ จํานวน ๔๒๘ รายนั้น การไฟฟูาฯ ถือวาราษฎรดังกลาวมีไฟฟูาใชแลว               
                2. สําหรับครัวเรือนที่ยังไมมไีฟฟูานั้น มีทั้งที่มีท้ังระบบไฟฟูาผานแตไมขอตดิตั้งมเิตอรแ และรอการจัดสรรงบจาก
การไฟฟูาเพื่อขยายเขตระบบจําหนายไฟฟูา 
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   5.3  การประปา 
จังหวัดสตูล  มีที่ทําการประปา 2 แหง คือ อําเภอเมืองและอําเภอละงู  มีสถานีผลิตน้ําประปา  

จํานวน  4 แหงคือ อําเภอควนโดน ตําบลวังประจัน อําเภอละงู และอําเภอทุงหวา 
 

ตารางแสดงก าลังการผลิตและปริมาณน้ าจ่าย 
 

 

สถานที่ผลิตน้ํา 
กําลังการผลิต
(ลบ.ม/ช.ม.) 

ปริมาณน้ําจาย 
(ลาน ลบ.ม.) 

จํานวนผูใช แยกตามประเภท (ราย) 
ที่อยูอาศัย สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ ธุรกิจ รวม 

สาขาสตูล     
1. ควนโดน 1,200 641,597 13,680 250 27 2,710 16,667 
2. วังประจัน 40 152 14 4 - - 18 
สาขาละงู     
3. ละงู 200 151,296 4,722 94 7 1,280 6,103 

4. ทุงหวา 50 21,191 819 28 3 163 1,013 
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู 

ข้อมูล ณ มีนาคม 2559 

 5.4  โทรศัพท์ 
การโทรศัพท์ 

ตารางสถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2554 - 2558 
 

รายการ 
2554 2555 2556 2557 2558 

( 2011 ) ( 2012 ) ( 2013 ) (2014 ) ( 2015 ) 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี      

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 18,497 18,997 19,265 17,916 17,088 

บริษัทสัมปทาน 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า      

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 20,186 20,275 19,679 9,120 7,865 

ธุรกิจ 1,188 1,188 1,178 900 863 

บานพัก 16,003 16,137 15,916 5,951 4,932 

ราชการ 1,484 1,485 1,481 1,006 951 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 161 161 161 213 201 

โทรศัพทแสาธารณะ 1,350 1,304 854 1,050 918 

บริษัทสัมปทาน 1,469 1,241 1,020 983 643 

1.  สําหรับจํานวนเลขหมายของโทรศัพทแสาธารณะแสดงขอมลูเฉพาะ ที่ บมจ.ทีโอที ดําเนินการเอง 
2.  จํานวนเลขหมายโทรศัพททแ ที่ดําเนินการโดยบริษัทสัมปทาน ประกอบดวยโทรศัพทแประจําที่และสาธารณะ 

ที่มา :   บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559   
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การเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต 
ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป จ าแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ  

พ.ศ. 2556 – 2558 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

จ านวน  Number ร้อยละ Percent 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 
(2013) (2014) (2015) (2013) (2014) (2015) 

จํานวนประชากร 274,390 248,894 249,949 100.00 100.00 100.00 
การใช้คอมพิวเตอร์       
 ใช 90,314 81,650 87,988 32.52 32.81 35.20 

 ไมใช 180,172 167,244 161,961 67.48 67.19 64.80 

การใช้อินเทอร์เน็ต       
 ใช   74,246 67,308 97,087 27.45 27.04 38.84 
 ไมใช 196,240 181,586 152,862 73.09 72.96 61.16 

การมีโทรศัพท์มือถือ       

 ม ี 178,120 173,969 177,430 68.15 69.90 70.99 

 ไมมี 92,366 74,925 72,519 31.85 30.10 29.01 

ที่มา:  ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556-2558  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

    5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร 
           การสื่อสารไปรษณีย์    
 จังหวัดสตูลมีที่ทําการไปรษณียแและตัวแทนจํานวน 31 แหง เป็นที่ทําการไปรษณียแจังหวัด 1 แหง  
และท่ีทําการไปรษณียแอําเภอ 6 แหง  ที่ทําการไปรษณียแอนุญาตเอกชน 24 แหง รานจําหนายตราไปรษณียากร 
6 แหง จุดรับรวบรวม 3 แหง ที่ทําการไปรษณียแทุกแหงใหบริการระบบเคานแเตอรแไปรษณียแอัตโนมัติ  (Counter  
Automation)  โดยใหบริการไปรษณียแครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับสงสิ่งของขนาดใหญ 
(Logispost) 
           สถานวีวดททุและโทรทบศนวก 
 สถานวีวดททุ 
 จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จํานวน  3  สถานี  คือ 
ล าดับ ชื่อสถานี ที่ตั้ง ความถี่ FM 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จ.สตูล 

ถนนคลองขุด-นาแค ต.คลองขุด อ.เมืองจ.สตลู 
91000 

 99.5 MHz. 
AM 1206 KHz 

2 สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.                
จ.สตลู 

ช้ัน 2 โรงแรมพินาเคิลวังใหม ถนนสตูลถาน ีอ. เมือง              
จ. สตลู  91000 

93.25 MHz 

3 สถานีวิทยุกระจายเสียง ตํารวจภาค 9 
จ.สตลู  

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ทาแพ จ.สตลู 91150 91.75MHz. 
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สถานวีวดททุอุมอนว  

 จงัหวัดสตูล  มีสถานีวิทยุชุมชน  18  สถานี  คือ 

ล าดับ ชื่อสถาน ี ทีต้ั่ง ความถี่ FM 

1 สถานีวทิยุกระจายเสียง  
 อีซี่เอฟเอ็ม (Easy F.M) 

185  ถนนฉลุง-ละง ูหมู 2  ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล  
91000 

90.0  MHz. 

2 สถานีวทิยุเพือ่การศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 105.5 MHz. 

3 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
ไลฟ เอ็ฟ เอ็ม (Life F.M.) 

1111  หมู 3  ต.กําแพง อ.ละง ูจ.สตูล 91140  93.75  MHz. 

4 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
พีเอฟเอ็ม (94 PFM) 

70  ถ.ติรสถิต ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล  91000 94.0  MHz.  
88.70 MHz. 

5 สถานีวทิยุชุมชนตําบลฉลุง (Satun 
Radio) 

419  ม.  2   ต. ฉลุง อ. เมือง จ.สตูล 91000 97.75  MHz. 

6 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
โมเดิรแนเวฟ (Modern Wave) 

234  หมู 4  ต. ละงู อ.ละง ู  จ.สตูล 91140 98.4  MHz. 

7 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
เลิฟ เรดิโอ(Love Radio) 

650  หมู 4 ต.กําแพง อ.ละง ู  จ.สตูล 91140 99.0  MHz. 

8 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
ไอเดียสเตชั่นIdea station 

322/1  หมู 4  ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล 91000 102.5  MHz. 

9 สถานีวทิยุเพือ่การศึกษาฆัยรียะฮแ โรงเรียนดารุลมาอาเล็บ 
115 หมู 8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 

105.25 MHz. 

10 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
พุทธศาสนแสัมพันธแ 

วัดชนาธิปเฉลิม หองสมุดวัดชนาธิปเฉลิม 91000 106.70 MHz. 

11 สถานีวทิยุเพือ่การศึกษา 
รร.ศาสนธรรมวิทยา 

รร.ศาสนธรรมวิทยา หมู 2 ต.นาทอน อ.ทุงหวา จ.สตูล 108 MHz. 

12 สถานีวทิยุกระจายเสียงกรีนเรดิโอ 12  หมู 7 บานผัง13 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 
91130 

89.5  MHz 

13 สถานีวทิยุชุมชน 
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละงู 

โรงพยาบาลละง ูถ.ละงู - ตรัง  อ.ละง ูจ.สตูล  91140 107.5  MHz. 

14 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
ดีนา มีเดีย(Dina  Radio) 

163 หมู 7 ต.กําแพง  อ.ละงู จ.สตูล 91140 100 MHz. 

15 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
ชุมชนควนโพธิ ์

130 หมู 1 ต.ควนโพธิ ์อ.เมือง จ.สตูล 91000 106.25 MHz. 

16 สถานีวทิยุชุมชน ควนกาหลง ซ.10 หมู 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 105.90 MHz. 

17 สถานีวทิยุกระจายเสียง(สมายเรดิโอ) 146/6 หมู 2 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 92.25 MHz. 

18 สถานีวทิยุกระจายเสียง 
ภูหลีเปฺะ เรดิโอสเตชั่น 

39 หมู 7 บานเกาะหลีเปฺะ ต.เกาะสาหราย อ.เมือง                 
จ.สตูล 91000 

99.0 MHz. 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร  
                การพัฒนาดานการเกษตรที่ผานมายังดําเนินการไดไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควร ผลผลิตและ
รายไดจากการเกษตรลดต่ําลง ภาคการเกษตรตั้งแตปี 2554- 2558 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แมวาจะเกิด
จากปัจจัยภายนอก คือ ภาวะผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลก แตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการ
ลดตนทุนและพัฒนาคุณภาพสายพันธุแพืชเศรษฐกิจยังไมเขมขนเทาที่ควร เชน การผลิตปุยอินทรียแใชเองเพ่ือลด
ตนทุนในการซื้อปุย โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรในจังหวัดสตูลยังคงขาดเสถียรภาพทางดานรายได
ทางการเกษตร สงผลตอความเป็นอยูและคุณภาพชีวิตที่ลดลง และเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดมีมูลคา
ลดลงอันเป็นผลจากการเกษตร 

    6.2 การประมง  
 มูลค่าสินค้าสาขาประมง 
     จังหวัดสตูล  มีมูลคาผลผลิตดานการประมง ประจําปี 2558  มูลคาทั้งสิ้น  5,196.20  ลานบาท  

โดยสาขาที่มูลคาสูงสุด 3 อันดับแรก  คือ การประมงพาณิชยแ 2,407.05 ลานบาท รองลงมาคือ  การเลี้ยงกุงทะเล 
1,461.53 ลานบาท  และประมงพ้ืนบาน 971.55 ลานบาท ตามลําดับ 

  

 ภาพกราฟแสดงข้อมูล 
  
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลการออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าและการสุ่มตัวอย่างด้านการประมง ปี 2558 
ข้อมูล  ณ   ปี 2558 

 ดัชนีชี้วัดการเติบโตสาขาประมง 
 จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดการเติบโตมูลคาภาคการการผลิตทางการประมงพบวามี 3 อันดับแรกที่สําคัญ
คือ การประมงพาณิชยแ มีสัดสวนรอยละ 46.32 รองลงมาคือการเลี้ยงกุงทะเล รอยละ 28.13 และการประมงพ้ืนบาน            
รอยละ 18.70 ตามลําดับ 
 

มูลค่าผลผลิตทางการประมงรายกิจกรรม  ปี  2557-2558 
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 ภาพกราฟแสดงข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากการค านวณผลผลิตด้านการประมง ปี 2558 
ข้อมูล ณ   ปี 2558 

 

 ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน 
 จังหวัดสตูล  มีครัวเรือนประมงพ้ืนบานแยกตามเครื่องมือทําการประมงได  3,281  ครัวเรือน ประกอบ 
ดวยเครื่องมือประมงอวนติดตา 2,375 ราย  รองลงมา เครื่องมือลอบ 444 ราย และ โพงพาง  354 ราย ตามลําดับ 

 ภาพกราฟแสดงข้อมูล 
 
 

 
 

ที่มา: ส านักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ   ปี 2558 

  

สัดส่วนมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ า  จังหวัดสตูล  ปีการประมง2558 
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  เรือประมง 

 จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 144.8 กิโลเมตร  มีเกาะจํานวนมาก มีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณแ  
ทําใหมีทรัพยากรสัตวแน้ําที่อุดมสมบูรณแ มีเรือที่ทําการประมงประเภท เรือประมงพ้ืนบาน  2,425  ลํา  แรงงาน  
4,850 ราย  เรือประมงพาณิชยแ 458 ลํา  มีแรงงานประมงพาณิชยแ 4,222 ราย (แรงงานไทย 2,513 ราย แรงงาน 
ตางดาว 1,709 ราย)  
 ภาพกราฟแสดงข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ   ปี 2558 

 ท่าขึ้นสัตว์น้ า 
 ดวยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชยแและประมงพ้ืนบาน การขนถายผลผลิตทางการ

ประมงเพ่ือใหถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วและมีคุณภาพความสด นั้น คือมูลคาสินคาที่ชาวประมงไดรับเพ่ิมขึ้น จึงทําใหมี
ทาขึ้นปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอละงู จํานวน 18 แหง แตยังไมรวมทาเรือประมง
พ้ืนบานที่มีกระจายอยูตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพ้ืนบาน  

 

 ตารางแสดงข้อมูลท่าขึ้นสัตว์น้ า 
 

อ าเภอ ท่าขึ้นปลาเอกชน ท่าขึ้นปลาขององค์การสะพานปลา 

 เมืองสตูล 6 1 

 ละง ู 11 0 

รวม 17 1 
 

ที่มาของข้อมลู : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ   ปี 2558 

  

จ านวนเรือประมงและแรงงานประมง  ปี  2557  จังหวัดสตูล 
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         เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

                  จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ณ ปี 2558 จํานวน 4,319 ราย มีพ้ืนที่การเลี้ยงรวม 12,514.63 
ไร ประกอบดวย การเลี้ยงกุงทะเล 464 ฟารแม พ้ืนที่ 8,887.12 ไร รองลงมาการเลี้ยงสัตวแน้ํากรอยประกอบดวยการเลี้ยง
ปลาในบอดินและกระชัง จํานวน 1,812 ฟารแม พ้ืนที่ 2,622.44 ไร และการเลี้ยงปลาน้ําจืดสวนใหญเป็นปลานิล ปลาดุก 
และปลากินพืช 2,043 ฟารแม พ้ืนที่ 1,005.08 ไร  

 ตารางแสดงข้อมูล 
 

ประเภท 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) 

กุงทะเล 539 9,825.37 535 9,912.42 4,64 8,887.12 

สัตวแน้ําจดื 2,817 1,924.93 2,595 1,209.08 2,043 1,005.08 

สัตวแน้ํากรอย 1,898 2,636.61 1,675 1,381.98 1,812 2,622.44 

รวม 5,254 14,386.91 4,805 12,503.48 4,319 12,514.63 

ที่มาของข้อมูล : จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 

   6.3 การปศุสัตว์ 
 ปัจจุบัน จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวแ จํานวนกวา 16,075 ราย จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวแ 
สูงสุดอยูในพ้ืนที่อําเภอละงู จํานวน  3,383 ราย รองลงมา คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 3,374 ราย และ
อําเภอทาแพ จํานวน 2,472 ราย ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเป็นเกษตรกรรายยอย จํานวนสัตวแที่เลี้ยงตอครัวเรือน  
มีนอยและมักเลี้ยงแบบปลอย มีการพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติในการเลี้ยงดู เชน ปลอยสัตวแใหหากินหญาในแปลง
หญาสาธารณะ ไมคอยมีการเสริมอาหารใหเพียงพอกับความตองการของสัตวแ พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตวแมีนอย 
โดยเกษตรกรผูเลี้ยงสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตวแเป็นอาชีพเสริม มีการใชพ้ืนที่
การเกษตรอ่ืนๆ เชน สวนยางพารา สวนปาลแม สวนผลไม ไรนา ในการเลี้ยงสัตวแ  ซึ่งจะไมแยกออกมาชัดเจน 
เกษตรกรไมคอยเห็นความสําคัญของการปลูกพืชอาหารสัตวแ มีพื้นท่ีปลูกหญาพืชอาหารสัตวแเพียง 4,332.75 ไร 
แยกเป็นรายอําเภอ ไดดังนี้ 

    ตารางแสดงจ านวนเกษตรกรและพื้นที่ท าการปศุสัตว์ของจังหวัดสตูล  ปี 2559 

อ าเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยง (ราย) พ้ืนที่ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ (ไร่) 

  ละง ู 3,383 2,156 

  เมือง 3,374 561.25 

  ทาแพ 2,472 64.50 

  ควนโดน 2,114 26 

  มะนัง 2,049 108.50 

  ทุงหวา 1,452 114.75 

  ควนกาหลง 1,231 1,201.75 

รวม 16,075 4,332.75 

ทีม่า :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2559 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2559 

 

ชนิดสัตว์เลี้ยง จ านวนสัตว์เลี้ยง (ตัว) จ านวนเกษตรกร (ครัวเรือน) มูลค่าผลผลิต (บาท) 

 โคเนื้อ 25,339 6,224 506,780,000 

 แพะ 36,785 4,672 147,140,000 

 สุกร 5,659 28 33,954,000 

 ไกไข 241,891 289 16,932,370 

 ไกพื้นเมือง 292,955 14,481 49,802,350 

 เป็ด 94,797 5,000 10,901,655 

รวม 697,426 30,694 765,510,375 
ที่มา :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 

ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2559 
 

 จังหวัดสตูล มีแหลงสนับสนุนการเลี้ยงสัตวแภายในจังหวัด โดยภาครัฐมีหนวยผสมเทียมของ              
กรมปศุสัตวแ 7 หนวย มีโรงฆาสัตวแใหญ (โค) 1 แหง โรงฆาสัตวแสุกร 1 แหง และโรงฆาสัตวแปีก 2 แหง และ
สถานที่กักกันสัตวแ 3 แหง ของทางราชการ 1 แหง และเอกชน 2 แหง 

    6.4 การบริการ 

      การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟูา และน้ําประปามี
จํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ในดานสัดสวนการเขาถึงไฟฟูาคอนขางครอบคลุมครัวเรือน สวนใหญ  รอยละ 93.89 แต
สัดสวนการเขาถึงประปายังมีนอยเพียงรอยละ 23.86 ของครัวเรือนทั้งหมด และสัดสวนผูใชอินเตอรแเน็ตยังมี
คอนขางนอย แตปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกปี ณ ปี 2558 เทากับรอยละ 38.84 ของประชากรทั้งจังหวัด 

    6.5 การท่องเที่ยว 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเดนในแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ  จึงเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยว ถึงแมวาจะมีขอจํากัดในเรื่องฤดูกาลในการทองเที่ยว 
ก็ตาม แตไมไดสงผลกระทบตอภาพรวมของทองเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก  ดังนั้นการทองเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผูเยี่ยมเยือนชาวไทย  สวนใหญนิยมเดินทางไปยัง
เกาะตะรุเตา และบางสวนใชจังหวัดสตูลเป็นทางผานไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่                           
ชาวตางประเทศมีอัตราลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศยังคงเขาใจผิดวา   
จังหวัดสตูลอยูใกลกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหไมกลาตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวสงผลทําใหกระแส
การเดินทางของผูเยี่ยมเยือนชาวตางประเทศมีแนวโนมที่ลดลง แหลงทองเที่ยวที่เป็นที่รูจักกันของนักทองเที่ยว
มีดังนี ้

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล      42 

 

 
 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ตารางแสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
อ. เมือง    

เกาะตะรุเตา ศูนยแศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน 

ที่ตั้งของอุทยานแหงชาติทางทะเล ปุาชายเลนปุา
ดงดิบ สตัวแปุา แหลประวัตศิาสตรแ สถานกกักนั
นักโทษการเมือง และสถานฝึกอาชีพผูตองหา
คดีอาญาในอดีต 

เดินปาุ ศกึษธรรมชาติ                          
ดูนก แคมปิง้ทองเที่ยวเชปิ
ระวัตศิาสตรแชมทวิทศันแ 

เกาะไข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ที่วางไขเตา ซุมประตูหิน
ธรรมชาติ ปะการัง 

ชมทิวทัศนแ 

เกาะหินงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายตางๆ เที่ยวถ้ํา/ธรณวีิทยา 
พายเรือแคนนู/คายัค 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย แนวปะการงั ดําน้ําแคมปปิ้ง ชม
ทิวทัศนแ 

เกาะหลีเปฺะ วิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชวีิตชาวเล ศึกษาประเพณีวัฒนธรรม
ชาวเล บานพัก แคมปปิ้ง 

เกาะไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวปะการังแข็ง ดําน้ํา 
เกาะยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวปะการังแข็ง หาดทราย ดําน้ํา 
เกาะดง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินซอนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม ดําน้ํา ชมววิทวิทศันแ 
เกาะราวี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวปะการังออน ดําน้ํา 
เกาะรอกรอย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย และแหลม ดําน้ําชมวิวทิวทศันแ 
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังออน ฝูงปลานานาชนิด ดําน้ํา 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังจํานวนมาก ดําน้ํา 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมูบานชาวประมง ชมวิถีชีวิต 

 
หมูเกาะสาหราย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุย หาด
หอยงามคลายสุสานหอยหมูบาน
ชาวประมง 

ชมทิวทัศนแ  
วิถีชีวิต 

แหลมบังโก฿ะ ธรรมชาติและสิง่แวดลอม หาดทราย ตนสนขึ้นตามธรรมชาติเป็น
จํานวนมาก 

พักผอนหยอนใจ 

แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วิถีชีวิตชุมชน 

หาดทราย ทั่วบริเวณเต็มไปดวยตน
มะพราว หมูบานชาวประมง 

ชมวิถีชีวิต พักผอน 

ถ้ําพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้ํา มีหินงอกหินยอยสวยงาม เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา 
ถ้ําจรเข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้ําขนาดใหญ มีธารน้ําไหลผานภายในถ้าํ หินงอก

หินยอย เสนทางศกึษาธรรมชาติผานปาุชายเลน 
ศึกษาธรรมชาติ เที่ยว
ถ้ํา พายเรือ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
ถ้ําลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้ํา มีธารน้ําไหลผานถ้ําหินงอกหนิยอย ลองเรือเที่ยวถ้ํา 
น้ําตกลูด ู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตกขนาดเล็กสวยงาม เดินปาุศกึษาธรรมชาติ

พักผอน 
น้ําตกรัตนโกสินทรแ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําเนิดขึ้นมาดวยฝีมือมนุษยแน้ําใสไหลแรง

ตลอดปี 
ชมธรรมชาติ พักผอน 

น้ําตกโละโปฺะ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตกขนาดเล็กสวยงาม เดินปาุศกึษาธรรมชาต ิ
อาวตะโละวาว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โบราณสถาน 
พื้นที่ประวัติศาสตรแ  ที่ต้ังของทณัฑสถาน 
ปุาชายเลน เสนทางศึกษาธรรมชาติ 

ทองเที่ยวเชงิ
ประวัตศิาสตรแ เดนิปุา
ศึกษาธรรมชาต ิ

อาวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ทําการอุทยานแหงชาติทางทะเลตะรุเตา 
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขตบริการ
นักทองเที่ยว ที่พัก 

เดินปุาศึกษาธรรมชาติ 
นันทนาการ ขี่จักรยาน แคมป
ปิ้ง ชมทิวทัศนแ พายเรือ 

อาวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน 

พื้นที่ประวัติศาสตรแ  สถานที่กกักนันักโทษ
การเมือง ปุาชายเลน 

ทองเที่ยวเชิง
ประวัตศิาสตรแ เดินปุา
ศึกษาธรรมชาต ิ

อาวสน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทรายแหลงวางไขของเตาทะเล  น้ําตก พักผอนหยอนใจแคมป
ปิ้ง 

อาวดาน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดหินกรวดสีสันตางๆ ชมธรรมชาติ พักผอน 
อาวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผอน 
อาวกํานัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังแข็ง ดําน้ํา 
อาวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาวโคงเวา หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผอน 
อาวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ดงมะพราว ชมธรรมชาติ แคมปปิ้ง 

ท่ีพัก 
อาวฤๅษี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้ําหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง ดําน้ํา 
อาวมะขาม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จอดเรือประมงขนาดเลก็ เดินปุาศึกษาธรรมชาติ 
ผาโต฿ะบู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมวิว ชมทิวทศันแ เดนิปุาศึกษา

ธรรมชาต ิ
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เคยเปน็จุดสังเกตการณแโจรสลัด ชมทิวทัศนแ 
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย พักผอน นันทนาการ 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ชุมน้ําเป็นที่อนุรักษแนกน้ําและ 

สัตวแน้ํา 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 
พักผอน 

เขตหามลาพันธุแสัตวแ
ปุาเขาพญาบังสา 

ศูนยแศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ที่ทําการเขตหามลาสัตวแปุา พันธุแไมและ
สัตวแปุา เสนทางศึกษาธรรมชาต ิ

สองสัตวแ เดินปุาศึกษา
ธรรมชาต ิ

สวนสาธารณะเขา
โต฿ะพญาวัง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เปน็ภูเขา
หินปนูขนาดเลก็ มีถ้ํา มีลําคลองไหลผาน 

พักผอน 

อ. ละงู    
เกาะเภตรา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่อาศัยของนกแอนกินรัง ชมทิวทัศนแ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ชมทิวทัศนแ 
เกาะเหลาเหลียงใต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังน้ําต้ืน ดําน้ํา ชมทิวทัศนแ 
เกาะละมะ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะเหลาเหลียงเหนือ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการัง ดําน้ํา ชมทิวทัศนแ 
เกาะตุกนแพ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะตุงกู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการัง ดําน้ํา 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม ดําน้ํา 
เกาะบุโหลนขี้นก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะเบ็ง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะบุโหลนไมไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะไมไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ดําน้ํา 
เกาะเขาใหญ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประติมากรรมธรรมชาติคลายประสาทหิน 

ปะการัง 
ดําน้ํา พายเรือแคนน/ู
คายัค ชมทิวทัศนแ 

เกาะลิดี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาว หนาผา ถ้ํา ที่อาศัยนกแอนกินรัง 
ปะการัง 

เดินปุาศึกษาธรรมชาติ 
พายเรือ แคมปปิง้ 

บานบอเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน 

ชายหาดสลับกับโขดหิน บรรยากาศเงียบ
สงบชุมชนชาวประมงโบราณสถาน เรือ
บริการนักทองเที่ยว 

ชมโบราณสถาน วถิี
ชีวิต พักผอน ชมววิ
ทิวทัศนแ 

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยพิทักษแอุทยานแหงชาติตะรุเตา ทา
เทียบเรือ ทวิสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ที่พักบรกิาร
นักทองเที่ยว 

อาวนุน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศูนยแบริการนกัทองเที่ยว เสนทางศึกษา
ธรรมชาตเิป็นสะพานไมเลียบเชิงเขา 

แคมปปิง้ เดินปุาศึกษา
ธรรมชาต ิ

อาวตะโละย ู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผอน 
อาวกามป ู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตก ธารน้ํา อาว ชมทิวทัศนแ พายเรือ

แคนน/ูคายัค 
น้ําตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แองน้ํา มีชั้นหินปูนคลายดอกบัวบาน ชมธรรมชาติพักผอน 
ถ้ําอุไรทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้ํา มีหินงอกหินยอยสวยงาม เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา 
อ.ทุ่งหว้า    
หาดราไวยแ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวสน นันทนาการ แคมปปิ้ง 
ถ้ําวังกลาง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินงอกหินยอย ธารน้ําไหลผาน ลองเรือเที่ยวถ้ํา 
น้ําตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตก 3 ชั้น ปุาเขา น้ําไหลตลอดปี 

บรรยากาศรมรื่นพันธุแไม 
ชมธรรมชาติ พักผอน 

อางเก็บน้ําบานวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พันธุแไมรมรื่น น้ําใส แหลงเพาะพนัธุแปลาน้ําจืด พักผอน ชมทิวทัศนแ 
อ. ควนโดน    
บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติ บงึธรรมชาต ิ เดินปุาศึกษาธรรมชาติ 

ชมทิวทัศนแ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
ถ้ําโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงประวัติศาสตรแ หินงอกหินยอย ธาร

น้ําไหล 
ศึกษาประวัติศาสตรแ  
เที่ยวถ้ํา/ธรณีวิทยา 

น้ําตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตก 9 ชั้น เดินปาุศกึษาธรรมชาติ 
พักผอน ชมทวิทศันแ 

ทุงหญาวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุงหญากวางใหญระหวางปุา เดินปุาศึกษาธรรมชาติ  
กิจกรรมสองสัตวแ 

ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฝายกั้นน้ําอยูระหวางหุบเขา มีพรรณไม 
สวยงาม 

พักผอน 

น้ําตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตกสวยที่สุดในอทุยานแหงชาตทิะเลบนั เที่ยวน้ําตก 
อ. มะนัง    
ถ้ําภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้ําขนาดใหญเปน็หองโถงใหญหลายหอง 

หินงอกหินยอยสวยงาม 
เที่ยวถ้ํา/ธรณวีิทยา 

ถ้ําเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินงอกหินยอย สวยงาม  มีธารน้าํใหญ
ไหลผานภูเขา 

ลองเรือเที่ยวถ้ํา 

อ.ควนกาหลง    
น้ําตกธาราสวรรคแ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําตก 5 ชั้น ชมธรรมชาติ พักผอน 

แคมปิ้ง 
น้ําตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน ชมธรรมชาติพักผอน 
บอน้ํารอนทุงนุย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(เพื่อสุขภาพ) 
มีการพัฒนามาตรฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เชน บอแชตัว แชเทา 
สามารถรองรับนักทองเที่ยวและผูที่
ตองการบําบัดอาการปวดเมื่อย เหน็บชา 
เป็นตน  

แชน้ํารอนเพื่อสุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนสถาน 
ตารางแสดงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนสถาน 

 

แหล่งท่องเที่ยว 
ประเภทแหล่ง

ท่องเที่ยว 
ลักษณะเด่นของสถานที่ 

รูปแบบ 
กิจกรรม 

อ. เมือง    
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล 
(มัสยิดมําบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมัยใหม 
 

ทองเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 
โบราณคด ี

พิพิธภัณฑแสถาน
แหงชาติสตูล 
(คฤหาสกแกูเด็น) 

พิพิธภัณฑแ แหลงรวบรวมหลักฐานทางประวตัิศาสตรแ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 

ตึกแถวถนนบรุีวานิช โบราณสถาน อาคารเกาแกประมาณ 20คูหา  
สถาปัตยกรรมการกอสรางแบบยุโรปผสม
เป็นตึกแถวสองชั้นกออฐิ 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
สถาปัตยกรรม 
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แหล่งท่องเที่ยว 
ประเภทแหล่ง

ท่องเที่ยว 
ลักษณะเด่นของสถานที่ 

รูปแบบ 
กิจกรรม 

แหลงโบราณคดีเขา
โต฿ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัตศิาสตรแ 
โบราณวัตถ ุ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ
โบราณคด ี

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแหงแรกของเมืองสตูล ปชูนีย                           
สถานที่สําคัญ 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

พิพิธภัณฑแ 
ฑแเครื่องจอง 

พิพิธภัณฑแ แสดงเครื่องมือจองจํานักโทษบนเกาะ                        
ตะรุเตา นิทรรศการชีวิตใตทองทะเล 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
และชมทรรศการ 
ชีวิตใตทองทะเล 

ศาลเจาพอตะรุเตา อนุสรณแสถาน สรางเพือ่เป็นอนุสรณแแกเจาหนาที่พทิักษแปุาที่
ปฏิบัติหนาทีปู่องกนัรกัษาการทําผิด 
กฎหมายในเขตอุทยานแหงชาติตะรเุตา 

สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

อ.ทุ่งหว้า    
ถ้ําเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
ถ้ําเลยาวที่สุดในคาบสมุทร ไทยขมาเลยแ ที่
คลายอุโมงคแใหญลอดใตภูเขาสูงยาวทะลุ 3 
ก.ม. มีน้ําทะเลขึ้นลง และพบฟอสซิลชาง
ดึกดําบรรพแ 2 สกุล 

ทองเที่ยวชมทิวทัศนแ  
พายเรือ 

พิพิธภัณฑแชางดึกดํา
บรรพแ 

พิพิธภัณฑแ โบราณวัตถุชางดึกดําบรรพแ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณวีิทยา 

แหลงโบราณคดีเขา
โต฿ะนางดํา 

โบราณสถาน แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัตศิาสตรแ
โบราณวัตถ ุ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 

สํานักสงฆแเขาทะนาน ศาสนสถาน ถ้ํา พระพุทธรูปหนิงอก หินยอย สวยงาม  
บรรยากาศรมรื่น 

 

อ. มะนัง    
แหลงโบราณคด ี
ถ้ําหอย 

โบราณสถาน ถ้ําหินปูน โบราณวัตถ ุ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคด ี

แหลงโบราณคดีถ้ํา
ลาชิบและถ้ําแคลว 

โบราณสถาน เพิงผาและเครื่องมือหินกอนประวัติศาสตรแ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคด ี

อ. ละงู    
โบราณคดถี้ําหัวลงิ โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษประวัติศาสตรแ 
โบราณคดถี้ําโพธิ
ยอม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุกระดูกมนุษยแ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคด ี

พิพิธภัณฑแพื้นบาน        
ละงู 

พิพิธภัณฑแ หัตถกรรมทองถิ่น โบราณวัตถุ วถิีชีวิต ทองเที่ยวเชิงโบราณคดี ซ้ือ
สินคา 

เขาโต฿ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเลก็ มีหนาผาถ้ําและศาลเจาแขก สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
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แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ตารางแสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ที่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

1 ชุมชนทองเที่ยว
บานหัวทาง 

- พิมาน เมือง 1. ลองเรือชมแหลงอาศัยของปลาโลมาสชีมพู และ
สัตวแปาุชายเลน  
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณแปาุชายเลน  
เลนน้ํา หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว 
3. การทําผามัดยอม จากเปลือกไมโกงกาง 
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม 
5. ตลาดนัดริมน้าํ 

2 ชุมชนทองเที่ยว
บานเกตรี 

3 เกตร ี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแนวพระราชดาํริ 
2. กิจกรรมการเรียนรูดานเกษตร/ดานการประมง/ปศุสัตวแ  
3. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการกลุมอาหาร 
/ของที่ระลึก/ขนมพื้นเมือง/สินคา OTOP 
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ําชลประทาน  
ผูใชตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้าํ 
5. กิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 
6. กิจกรรมการเรียนรูดานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
7. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการโฮมสเตยแชุมชน 

3 ชุมชนทองเที่ยว
บานพญาบังสา
(ควนโพธิ)์  

5 ควนโพธิ ์ เมือง 1. การเรียนรูการผลิตแก฿สชีวภาพ 
2. การเรียนรูการวิถีการทํานาและผลิตขาวนาอินทรียแ 
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบาน 
4. ทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
5. ชมจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
6. หอดูนก 
7. เสนทางเดินปุา 
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

4 ชุมชนทองเที่ยว
บานบากนัใหญ 

2 เกาะ
สาหราย 

เมือง 1. ชมสุสานเกาะหอยขาว 
2. ดําน้ําดปูะการัง ชมปลาสวยงาม 
3. ชมฝูงนกทะเล 
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน 
5. ชมฝูงคางคาวยักษแ 
6. นั่งเรือข้ึนเกาะชมหินงาม 
7. เก็บหอย ชมการจับปูมา ที่ทะเลแหวก 
8. นั่งเรือชมปลาโลมา 
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ที่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

9. ศึกษาชมบอพักฟื้นเตาทะเล 
10. นั่งสามลอชมพืน้ที่และหมูบานใกลเคียง 
11. ตกปลา 
12. นอนตามเกาะ พักเต็นทแ 
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง 
14. ชมศาลเจาโต฿ะย ี

5 ชุมชนทองเที่ยว
บานโคกพะยอม 

18 ละง ู ละง ู 1. การอนุรักษแปลูกปุาชายเลน 
2. การศึกษาเสนทางธรรมชาติของระบบนิเวศปุาชายเลน 
3. อาหารพื้นเมือง สาหรายทะเล 
4. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร฿ย” 
5. 4 ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ชุมชนทองเที่ยว
บานหัวหิน 

1 ละง ู ละง ู 1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบาน 
2. ลองเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี 
3. เรียนรูการยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด 
4. ศึกษาเรียนรูการจัดทําธนาคารปูมา 
5. วิสาหกิจชุมชนบานหัวหิน (ออมทรัพยแชุมชน, 
รานคาชุมชน, แพชุมชน, แปรรูปอาหารทะเล) 

7 ชุมชนทองเที่ยว
บานบอเจ็ดลูก 

1 ปากน้าํ ละง ู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตวแน้าํ  
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบอเจด็ลูก ถ้ําฤาษี ถ้าํเสือสิ้นลาย 
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบาน การเกษตร การปลูกแตงโม 
4. ชมหัตถกรรมพื้นบาน 
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา 
6. เรียนรูการเพาะพันธุแสัตวแน้ํา 
7. อวนทับตลิ่ง 
8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ 
9. นั่งเรือ ชมปุาชายเลนและเก็บหอยขาว 

8 ชุมชนทองเที่ยว
บานบุโบย 

3 แหลมสน ละง ู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการทําประมง เชน การทําโปฺะ ดําหอย หา
หอยทายเภาตามชายหาด 
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทศันแปุาชายเลน 
ที่อุดมสมบูรณแพรอมฟังตํานานเกาะเภตรา 
3. นั่งสามลอเรียนรูภูมิปัญญาทองถ่ิน การถนอม
อาหารทะเล  
4. เรียนรูประโยชนแของปุยอินทรียแ ราปน (เศษพชืที่
ยอยสลายมาจากปุาชายเลน) 
5. ธนาคารปูมา 
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ที่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

6. อนุรักษแปลูกปุาชายเลน 
9 ชุมชนทองเที่ยว

บานวังตง 
4 นาทอน ทุงหวา 1. กิจกรรมการทองเที่ยวเชงินิเวศและการอนุรักษแธรรมชาติ  

2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 
3. ลองเรือชมถ้ําคางคาวแมไก อาวผก อาวไมขาว 
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณปาุชายเลนและชมน้าํตก 

10 ชุมชนทองเที่ยว
บานทุงสะโบ฿ะ 

2 ทุงบุหลัง ทุงหวา 1. เยี่ยมชมกลุมสตรีแปรรูปอาหารทะเล 
2. เยี่ยมชมกลุมผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว 
3. พายเรือคายัคในทะเล 
4. การเลี้ยงปลาเกเาในบอดิน 
5. คายมวยเยาวชน การรํามวยไทย 
6. ชมการแสดงรํารองแง็งของกลุมเยาวชน 

11 ชุมชนทองเที่ยว
บานบากนัเคย 

3 ตันหยงโป เมือง 1. ธนาคารก้ัง 
2. ศูนยแเรียนรูปาุชายเลน/ของใชโบราณบานบากันเคย 
3. ธนาคารปูมา ไดเรียนรูการวางไขของปูมา 
4. เรียนรูการหาหอยกาบง 
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุมแมบาน 
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 
7. การย่ํากั้งของเยาวชน 
8. การเลี้ยงปลากะพง/ เกเา ในกระชั่ง 
9. ทะเลแหวกสนัหลังมงักร บริเวณเกาะ 3 บานบากันเคย 
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 
11. มีการเที่ยวเกาะ เชน เกาะมดแดง เกาะสาม  
เกาะหัวมัน เกาะกวาง 

12 ชุมชนทองเที่ยว
บานภผูาเพชร 

9 ปาลแม
พัฒนา 

มะนัง 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินปาุ น้าํตกวังใตหนาน  
วังกลอย วังเคียน คายผูพัฒนาชาติไทย 
2. ชมถ้ําภูผาเพชร  
3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะปุา วิถชีุมชน 
4. ชมศูนยแเรียนรูดานตาง ๆ 
5. สาธิตการทําตุ฿กตาเซมัง  
6. สาธิตการทําน้ํามนัมะพราวสกัดเย็น 
7. ศึกษาสวนสมนุไพร 
8. การจัดการกลุมองคแกร 
9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน 
10. โฮมสเตยแ 
11. อาหารพื้นบาน 
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ที่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

12. กิจกรรมลองแกง 
13. บานรากไม 
14. ทองเที่ยวเชิงนิเวศ แลผจญภัย 

13 ชุมชนทองเที่ยว
บานสาคร 

2 สาคร ทาแพ 1. มีธนาคารป ู
2. บานลงิ 
3. แปลงผักปลอดสารพิษ 
4. ทองเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
5. อาหารทะเลสด 
6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบาน 

14 ชุมชนทองเที่ยว
บานตํามะลัง 

2 , 3 ตํามะลงั เมือง การใหอาหารนกอินทรียแใชภาษายาวีภายในหมูบาน 
(โรงเรียนบานตาํมะลังเหนือ เป็นโรงเรียนนาํลองภาษา
มาลายูกลาง)ชมวิถีชวีิตชาวประมงพื้นบานการแสดง
ลองแง็งของกลุมแมบานและเยาวชน ชิมอาหารและ
ขนมพื้นบานที่หลากหลาย(เชน กูตูมันหยัง, กูตูปีอีน 
หรือแปูงขาวหมาก,  
โรตีแกหลาย หรือโรตีตาขาย,ยองกง,จอนดอย, 
โกยกาจาง, บาฮูลู (ขนมไข ), โกยบังเกตุ, ดาหงาย  

15 ชุมชนทองเที่ยว
บานโคกพยอม 

- พิมาน เมือง มีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณแ ธรรมชาติ สวยงาม จุดชม
วิว กลวยไม รอยเทามนษุยแโบราณบนแผนดนิ บอน้ํา
จืดศักดิ์สิทธิ์ และฐานเรียนรู จาํนวน 7 ฐาน 
1. ฐานน้าํมันมะพราวสกัดเย็น 
2. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ฐานธนาคารตนพะยอม 
4. ฐานทําทองโบราณ 
5. ฐานสมุนไพรปาุชายเลน 
6. ฐานแปรรูปอาหาร 
7. ฐานเลี้ยงปดูํา ทาํปนูิ่มกิจกรรม 
1. ลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบานและ
ทิวทัศนแปาุชายเลน 
2. กิจกรรมลงเรือตกปลา ตามอธัยาศัย 
3. กิจกรรมปลูกปุา กอนกลับ เพื่อเป็นที่ระลึก คืนผืน
ปุาสูธรรมชาต ิ

16 ชุมชนทองเที่ยว
บานหลอมปืน 

14 ละง ู ละง ู 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อาวทุงนุย) 
2. ปุาชายเลนทีส่มบูรณแ 
3. ชายหาดที่สวยงาม 
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ที่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

4. ฐานการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติอาว 
ทุงนุย 
5. ประวัติศาสตรแมัสยดิบานหลอมปืน 

17 ชุมชนทองเที่ยว
บานโตนปาหนัน-
บอน้ํารอน 

4 ทุงนุย ควน
กาหลง 

1. แหลงทองเที่ยว “บอน้ํารอน” 
2. น้ําตกโตนปาหนนั 
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
4. ภูมิปัญญาทองถิ่น (การทาํขาวหลามไมไผ) 
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร) 
6. การทองเที่ยวเดินปุาชุมชน 

18 ชุมชนทองเที่ยว
บานมะหงัง 

1 ทุงบุหลัง ทุงหวา แหลงทองเที่ยว 
1. เขาทะนาน 
2. เขาตะบัน 
3. หาดทุงสะโบ฿ะ 
4. ปุาโกงกาง 
5. ชมคางคาวแมไกเขาตะวัน 
6. คลองมะหงัง 
7. ผลิตภัณฑแชุมชน (กุงแหง กะปิ มันกุง น้าํพริกกุง
แหง ปลาแดดเดียว เครื่องประดับไขมุกอันดามนั) 
8. อาหารทะเลสด 

19 ชุมชนทองเที่ยว
บานเขานุย 

2 วังประจนั ควน
โดน 

1. น้ําตกโตนปลิว 
2. ถ้ําคางคาว 
3. ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ 
4. น้ําตกยาโรย 
5. เขาพับเพิง 
6. อุทยานแหงชาตทิะเลบนั 
7. ถ้ําโตนดิน 
8. ทุงหญาวังประจนั 
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย 
10.ฐานเรียนรูวิถีชุมชนวิถีชายแดน 

20 ชุมชนทองเที่ยว
บานดาหลาํ 

8 ทาแพ ทาแพ 1. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
2. ฐานการเรียนรูการเลี้ยงแพะเนื้อ/นม 
3. การปลูกขาวโพดหวาน 
4. ผลิตภัณฑแชุมชน (สบูนมแพะ, ขนมพื้นเมือง) 
5. โฮมสเตยแ 
6. อาหารพื้นบาน 
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ที่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

21 ชุมชนทองเที่ยว
บานหัวทาง 

6 ละง ู ละง ู 1. เป็นพื้นที่ติดตอกับคลองละงู ทั้ง 4 ตําบลของ
อําเภอละงู คือ ตําบลปากน้าํ ตาํบลละงู ตาํบลแหลม
สน ตําบลกาํแพง 
2. แหลงทองเที่ยว ไดแก จุดชมหิ่งหอย ปุาลําพู หาด
หอยปะ 

22 ชุมชนทองเที่ยว
บานขอนคลาน 

1-4 ขอน
คลาน 

ทุงหวา 1. ชิมอาหารทองถิ่นบานขอนคลาน 
2. ชมและเลือกซื้องานจักรสาน  
3. ชมการจัดทําธนาคารปูมาในชุมชน 
4. การตอเรือหัวโทงทองเที่ยวคลองวังวน สูคลองราไว 
5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด ปาุสน ดอนหอย 2 ดอน 
ทอนหิน 
6. ชมระบบนิเวศปุาชายเลน 
7. ชมวิว ชมแมลงพลัด และเลนน้ํา ณ หาดราไว 

23 ชุมชนทองเที่ยว
บานควน 

5 บานควน เมือง 1. ลองแกงชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน 
2. การทําขนมพื้นบาน 
3. ชมบานโบราณ อายุ 170 ปี 

 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศที่หลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดสรรงบประมาณในปี 2557-2559 จํานวน 137,592,500 บาท  

ปี 2557 เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับแหลงทองเที่ยวหลัก เชน 
ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยว การปรับภูมิทัศนแแหลงทองเที่ยว ซุมประตูเขาจังหวัดสตูล สรางภาพลักษณแ                           
ที่สวยงามสะอาดใหกับจังหวัด การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมในเมืองสตูล คฤหาสตแกูเด็น ศูนยแเรียนรูปุา      
ชายเลนตํามะลัง หาดสันหลังมังกร เพ่ือใหเป็นทางเลือกของนักทองเที่ยว จังหวัดไดกําหนด Positioning 
จังหวัด ดังนี้”การทองเที่ยวเชิงนิเวศสูสากล การทองเที่ยวชุมชนไดมาตรฐาน”จึงเนนการพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวชุมชน เป็นการกระจายรายไดสูชุมชน เชน แหลงทองเที่ยวชุมชนเกตรี ซึ่งเป็นแหลงเรียนรูวิถีชีวิต    
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานทางเลือก แหลงทองเที่ยวชุมชนบานหัวทาง ซึ่งเป็น
แหลงเรียนรูวิถีชีวิต  ภูมิปัญญา วัฒนธรรม การอนุรักษแทรัพยากรปุาชายเลน การอนุรักษแทรัพยากรทางทะเล 
เป็นตน  
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ปี 2558 ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวทางอุทยานธรณีซึ่งมีศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ อุทยานและหมูเกาะ และอุทยานธรณีที่
มีจํานวนมากครอบคลุมรอยละ 40 ของจังหวัด ซึ่งจะพัฒนาใหเป็นอุทยานธรณีระดับโลก โดยมีเปูาหมายการ
ไดรับการรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) ภายในปี 2560 และเป็นจุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดใหมีจํานวน
นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวชุมชนจากปีกอนหนา
ใหไดมาตรฐาน และเพ่ิมแหลงทองเที่ยว ขุมขนที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายรายไดใหชุมชน 
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิมใหไดมาตรฐาน เชน บอน้ํารอนทุงนุย อําภอควนกาหลง ทั้งนี้ไดมีการบริการจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว สําหรับรองรับนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จัดทํา
ประชาสัมพันธแดานการทองเที่ยวไปยังประเทศเพ่ือนบาน  

ปี 2559 เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางอุทยานธรณีวิทยา เพ่ือใหทันตอการขอ
รับรองจากยูเนสโก ภายในปี 2560 เชนปรับปรุงภูมิทัศนแ ปูายบอกทางเขาสถานที่ทองเที่ยว และสงเสริม
กิจกรรมดานการทองเที่ยวนานาชาติ ใหเป็นที่รูจักมากขึ้น เชน กิจกรรมมหกรรมวาวประเพณีและวาว
นานาชาติจังหวัดสตูล กิจกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติเวิล และการสรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยว  โดยการจัดตั้ง
ทีมกูภัยทางน้ํา ทั้งนี้ยังไดจัดทําโครงการตลาดและประชาสัมพันธแภายใตเคมเปญ “สตูล.. จังหวัดเดียวเที่ยวได้
ทั้งป”ี เพ่ือดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล สรางรายไดทางการทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
เผยแพรประชาสัมพันธแการทองเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศนแ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพแ สื่อสังคม
ออนไลนแ อินเตอรแเน็ต เป็นตน 

-บรรลุเป้าประสงค์ 
ผลการพัฒนาดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเดิม แหลงทองเที่ยวใหม ทั้งการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ทําใหแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสตูลมีมาตรฐาน  สะดวกสบาย 
เขาถึงงาย นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและตองการมาเยือนอีก และการทําตลาดและประชาสัมพันธแเชิงรุก
สงผลใหจังหวัดสตูลเป็นที่รูจักและดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางมาเยือนจังหวัด  สงผลให ปี 
2558 สามารถทํารายได  7,000.54  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 รอยละ 8.54 มีนักทองเทียว 1,328,813 
คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 รอยละ 11.33 และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
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                                     กราฟแสดงข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว ปี 2553-2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปัจจัยความส าเร็จ 
จังหวัสตูลเป็นจังหวัดที่มีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแและสวยงาม ดังคําขวัญ

ของจังหวัดที่วา “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”  เป็นเมืองที่นาอยู ผูคนหลากหลายวัฒนธรรม                    
อยูรวมกันอยางสันติสุข ไมมีปัญหาความไมสงบเสมือนจังหวัดชายแดนภาคใต 

- ปัญหาอุปสรรค 
อยางไรก็ตามจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายอยางที่เป็นอุปสรรคตอการพัฒนาดานการ

ทองเที่ยว เชน ดานที่พักและรานอาหารสําหรับรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเขามาทองเที่ยวยังไมเพียงพอ 
และไมไดมาตรฐาน ดานบริการขนสงสาธารณะการเขาถึงแหลงทองเที่ ยว ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว
คุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ภายในสถานที่ทองเที่ยว ไมมีศูนยแบริการนักทองเที่ยวและมัคคุเทศกแประจํา
แหลงทองเที่ยว ซึ่งปัญหาดังกลาวจะเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดสตูล และมีความ
จําเป็นตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  
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    6.6 อุตสาหกรรม 
  1) สถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
 จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30 เดือน
เมษายน  2559 มีจํานวนทั้งสิ้น  315  โรงงาน  เงินลงทุนรวม  3,732.03   ลานบาท และมีจํานวนคนงาน  
4,455  คน สวนใหญเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม โดยจําแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดดังนี้ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
รายการ จ านวน (โรง) เงินลงทุน (ล้านบาท) คนงาน (คน) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว) 
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑแจากไม 
อุตสาหกรรมเฟอรแนิเจอรแและเครื่องเรือน 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพแ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑแ 
อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแโลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมขนสง 
อุตสาหกรรมอื่นๆ  

76 
27 
4 
33 
3 
1 
3 
28 
17 
10 
2 
22 
89 

31.13 
375.65 
10.10 
602.14 
1.85 
0.75 
55.08 
361.31 
198.61 
24.98 
3.13 

297.33 
1,769.97 

83 
1,672 

11 
1,398 

10 
6 
31 
259 
220 
38 
13 
252 
536 

รวม 315 3,732.03 4,455 

        ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  
ณ เดือน เมษายน 2559 

   2) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ 
      (1) อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑแจากไมสวนใหญเป็นการแปรรูปไมยางพารา ทําวงกบ 
ประตู หนาตาง ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น  33 โรงงาน เงินลงทุน 602.14 ลานบาท คนงาน 1,398 คน 
     (2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบดวย การผลิตยางแทงมาตรฐาน STR 20 และยางผสม 
(Compound Rubber) ทํายางแผนผึ่งแหง/รมควัน ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น  28 โรงงาน เงิน
ลงทุน 361.31  ลานบาท คนงาน  259 คน 
     (3)  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การสกัดน้ํามันปาลแม การทําอาหารทะเลกระปอง 
ตามลําดับ  ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น  27 โรงงาน เงินลงทุน 375.65 ลานบาท คนงาน 1,672 คน 
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การเหมืองแร่ 

  ในปี 2559 จังหวัดสตูลมีเหมืองแรที่ไดรับสัมปทาน (ประทานบัตร) จํานวน 3 แปลง และ
ไดรับอนุญาตใหเปิดการทําเหมือง จํานวน 2 แปลง และหยุดการทําเหมือง 1 แปลง ดังนี้ 
  1) เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง) จํานวน 2 แปลง อายุ
ประทานบัตร 20 ปี ตั้งอยูที่ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ของ นายลําพูน กองศาสนะ และของ       
นายชยุตพงศแ เรืองกูล (หางหุนสวนจํากัด เรืองกูลศิลาทองรับชวงฯ) 
  2) เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแปูง (เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง) จํานวน 1 แปลง 
อายุประทานบัตร 10 ปี ตั้งอยูที่ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผาศิลาละงู จํากัด  
(หยุดการทําเหมือง) 

ตารางแสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล 

ผู้ถือประทานบัตร/ท่ีอยู่ ชื่อภูเขา เนื้อที่ (ไร่) วันเร่ิมต้น วันสิ้นอาย ุ
แร่คงเหลือ ณ สิ้นเดือน 
เมษายน 59 (เมตริกตัน) 

ประทานบัตรเลขท่ี   
23897/15314 
นายลําพูน กองศาสนะ 
หมูที่ 3,7 ตําบลทุงนุย  
อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู 

เขาวัง    
บุมาก 

197-2-0 20 พ.ค.41 19 พ.ค.61 2,939,826.00 

ประทานบัตรเลขท่ี  
23943/15223 
นายชยุตพงศแ เรืองกูล  
(หางหุนสวนจํากัด เรืองกูลศิลาทอง  
รับชวงฯ) 
หมูที่ 1 ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตลู 

เขาโต฿ะชัง 
เขาจําปา 
เขาเณร 

130-3-46 30 มี.ค.42 29 มี.ค.62 3,325,659.00 

ประทานบัตรเลขท่ี 
23977/15868 
บริษัท พุธผาศิลาละงู จํากัด  
หมูที่ 5  ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา 
จังหวัดสตูล (หยุดชั่วคราว) 

- 51-3-29 13 ต.ค.52 12 ต.ค.62 2,508,154.40 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ เดือน เมษายน 2559 
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    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

จงัหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใตฝั่งอันดามันที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย ทั้งทางบก
และทางน้ํา (รัฐเปอรแลิส และรัฐเคดาหแ)  และติดตอกับประเทศอินโดนีเซียทางน้ํา โดยมีระยะทางที่ใกลที่สุดเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต 
         1. ด่านชายแดนจังหวัดสตูล  จังหวัดสตูลมีดานศุลกากร  จํานวน  2  ดาน  เป็นจุดผานแดนถาวร                     
ทั้งสองดาน 
               1.1 ด่านศุลกากรสตูล 
                            -  ตั้งอยูที่  ตําบลตํามะลัง  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
                            -  ติดตอกับรัฐเปอรแลิส และเกาะลังกาวี รัฐเคดาหแ  ประเทศมาเลเซีย (ทางน้ า) 
                            -  เวลาเปิด – ปิด ดาน  08.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
               1.2 ด่านศุลกากรวังประจัน 
                            -  ตั้งอยูที่  ตําบลวังประจัน  อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 
                            -  ติดตอกับรัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก) 
                            -  เวลาเปิด – ปิด ดาน  07.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
        2. สินค้าน าเข้า-ส่งออก ณ ด่านชายแดนจังหวัดสตูล 

  - มูลค่าการค้ารวม ทั้งสิ้น  308.88  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557  เทากับ 83.32 ลานบาท คิดเป็น
รอยละ 36.94 (ปี 2557 มีมูลคาการคารวม  225.56 ลานบาท)  
             - มูลค่าการส่งออก  รวมทั้งสิ้น  149.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เทากับ 54.77 ลานบาท  คิดเป็น
รอยละ 57.62  

 ประเภทสินค้าท่ีมีการส่งออก 10 อันดับแรก  ไดแก หอมหัวเล็ก, อิฐกอสราง, น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์,  
สับปะรดสด ฝรั่งสด, แตงกวาสด, กะหล่ําปลีสด, หมอน, ขวดเปลาใชแลว, กลวยสด และแตงโมสด 

 - มูลค่าการน าเข้า  รวมทั้งสิ้น  159.06 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เทากับ 28.55 ลานบาท คิดเป็น
รอยละ 21.88 (ปี 2557 มีมูลคาการนําเขา 130.51 ลานบาท)  

  ประเภทสินค้าที่มีการน าเข้า 10 อันดับแรก ไดแก  กระเทียม, หอมหัวใหญ, ปลากะพงขาวแชเย็น, 
นมผงเต็มมันเนย, สวนประกอบเครื่องบีบปาลแม, แมงดาทะเลสด, หอยจุ฿บแจงมีชีวิต, แปูงขาวสาลี,  เปลือก
หอยตาวัว(ยังไมไดตกแตง) และเคย หมักเกลือ 

- ดุลการค้าปี 2558 ขาดดุล จํานวน 9.24 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 เทากับ 26.20 ลานบาท คิด
เป็นรอยละ 73.94  (ปี 2557 ขาดดุล 35.46 ลานบาท)  
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         3. สถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย  ดานจังหวัดสตูล (รวม 2 ดาน) ปี 2554 – 2558 
                                                                            หนวย : ลานบาท 

ประเภท/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 
%∆ 2558/2557 
(+/-) % 

มูลค่ารวม 447.02 245.17 -74.62 225.56 308.88 83.32 36.94 
ส่งออก 167.81 69.99 82.61 95.05 149.82 54.77 57.62 
น าเข้า 279.21 175.18 157.23 130.51 159.06 28.55 21.88 
ดุลการค้า -111.40 -105.19 -74.62 -35.46 -9.24 -26.22 73.94 

 
 

กราฟแสดงมูลค่าสินค้าส่งออก สินค้าน าข้า และดุลการค้าของจังหวัดสตูล 2554 – 2558 
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4. สินค้าน าเข้า-ส่งออกที่ส าคัญท่ีผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) 10 อันดับแรก 

     หนวย : ลานบาท 

มูลค่าสินค้าน าเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี 2558 

 ล าดับ รายการสินค้าส่งออก  รวม  รายการสินค้าน าเข้า รวม 

1 อิฐดินเผา 46.89 ปลากะพงขาวแชเย็น 29.04 

2 หอมแดง/หัวเล็ก 38.19 หอมหัวใหญ 24.49 

3 น้ําตาลทรายขาว 21.63 กระเทียม 20.81 

4 ขาวจาว  ขาวสารจาว 5% 18.07 สวนประกอบเครื่องบีบนํ้ามันปาลแม 12.17 

5 เครื่องยนตแฮอนดา 6.27 แมงดาทะเลสด 9.44 

6 บอลลูนพรอมอุปกรณแ 5.13 เคย  หมักเกลือ 5.00 

7 สับปะรด  ฝรั่งสด 4.37 เครื่องบีบเมล็ดในปาลแมพรอมอุปกรณแครบชุด   4.92 

8 แตงกวา 2.00 แปูงขาวสาลี     4.89 

9 กะหล่ําปลี 1.57 นมและครีม 4.51 

10 กลวยสด     1.56 ปั้มน้ํา 3.57 

 
5. มูลค่าการค้าแยกรายด่าน 

5.1 สถิติการคาชายแดนไทย–มาเลเซียทางดานศุลกากรสตูล (ทางน้ํา) 
หนวย : ลานบาท 

ประเภท/ปี 2554 2555 2556 2557 2558 
%∆ 2558/2557 
(+/-) % 

มูลคารวม 246.27 131.30 152.94 134.45 197.84 63.39 47.15 

สงออก 167.81 69.98 82.63 94.61 149.54 54.93 58.06 
นําเขา 78.46 61.32 70.31 39.84 48.33 8.49 21.31 
ดุลการคา 89.35 8.66 12.32 54.77 101.21 46.44 84.79 
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ชนิดสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ไดแก  สินคาอุตสาหกรรมเกษตร (น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์),  สินคากสิ
กรรม (ขาวสารเจา ขาวขาว5%, แตงโมสด สับปะรด, แตงกวาสด และกะหล่ําปลีสด), วัสดุกอสราง (อิฐดินเผา), 
ยานพาหนะอุปกรณแและสวนประกอบ (เครื่องยนตแฮอนดาเอนกประสงคแ), เครื่องจักรที่ใชไฟฟูาและ
สวนประกอบ (ปั้มน้ํา) 

  ชนิดสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ไดแก  สินคาประมงและปศุสัตวแ (ปลากะพงขาวแชเย็น, แมงดาทะเล,  
หอยจุ฿บแจงมีชีวิต), สินคากสิกรรม (แปูงขาวสาลี, ใบจากตากแหงยังไมพรอมจะใชสูบ), สิ นคาเกษตร
อุตสาหกรรม (ขนมปังเคลือบช็อคโกแลต, ขนมปัง) ยานพาหนะ อุปกรณแ และสวนประกอบ (เรือไฟเบอรแพรอม
เครื่อง), เครื่องมือประมง (อวนจับปลาเกาสภาพชํารุด), เครื่องใชในครัวเรือน (เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร) 
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5.2  สถิติการคาชายแดนไทย - มาเลเซีย ทางดานศุลกากรวังประจัน (ทางบก) 
หนวย : ลานบาท 

ประเภท/ป ี 2554 2555 2556 2557 2558 
%∆ 2558/2557 

(+/-) % 

มูลคารวม 200.74 113.87 86.95 91.92 111.59 19.67 21.40 

สงออก - - - 0.63 0.26 -0.37 -58.73 
นําเขา 200.74 113.87 86.95 91.29 111.33 20.04 21.95 
ดุลการคา -200.74 -113.87 -86.95 -90.66 -111.07 -20.41 22.51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สินค้าที่น าเข้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน   ไดแก สินคากสิกรรม (กระเทียม, หอมหัวใหญ), 

เครื่องจักรที่ใชไฟฟูาและสวนประกอบ (สวนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาลแม, เครื่องบีบเมล็ดในปาลแมพรอม
อุปกรณแครบชุด),  สินคาอุตสาหกรรมเกษตร (เคย หมักเกลือ, นมและครีม), สินคาประมงและปศุสัตวแ (แมงดา
ทะเล, ปูแสมแชเย็น, หอยแครงมีชีวิต), ยานพาหนะ อุปกรณแ และสวนประกอบ (เครื่องยนตแเรือ, เพลาพยุง, 
เกียรแเรือเกาใชแลว)  และเครื่องจักรไมใชไฟฟูา อุปกรณแและสวนประกอบ (ปั๊มน้ํา, เครื่องเลื่อยโซยนตแ)  

6.  สินค้าลักลอบการน าเข้าผ่านชายแดนจังหวัดสตูล 

      ปี 2555 สินคาลักลอบมีมูลคารวม 22.03 ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก เรือประมง มูลคา 6.06  
ลานบาท น้ํามันเชื้อเพลิง มูลคา 5.95 ลานบาท รถยนตแ มูลคา 4.02 ลานบาท บุหรี่ตางประเทศ มูลคา 1.51 
ลานบาท กระเทียม มูลคา  0.79 ลานบาท เป็นตน 
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 ปี 2556 สินคาลักลอบ มีมูลคารวม 21.32 ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่ตางประเทศ มูลคา  
12.07 ลานบาท รถยนตแกระบะ มูลคา 6.41 ลานบาท  น้ํามันเชื้อเพลิง 1.72 ลานบาท เป็นตน 
 ปี 2557  สินคาลักลอบ ม.ค.-ธ.ค. 25017 มีมูลคารวม 10.24 ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่
ตางประเทศ มูลคา 5.27 ลานบาท รถยนตแบรรทุก มูลคา 1.21 ลานบาท เป็นตน 
 ปี 2558  สินคาลักลอบ ม.ค.-ธ.ค.2558 มีมูลคารวม 28.39 ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่
ตางประเทศ มูลคา 22.11 ลานบาท สุราตางประเทศ มูลคา 3.67 ลานบาท เป็นตน 

    

          7. สถิติจ านวนยานพาหนะท่ีผ่านพิธีการเข้า-ออกชั่วคราว  ทางด่านวังประจัน (ทางบก) 
                                                                                            หน่วย : คัน 

  รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558  

รถยนตแเขา 10,932 12,193  9,957 10,162 

รถยนตแออก 9,899 10,204 10,520   8,603 

รวม 20,831 22,397 20,477         18,765 

   
       

8. สถิติจ านวนคนผ่านเข้า-ออกที่ผ่านพิธีการเข้า-ออกชั่วคราว  ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) 
                                                                                               หน่วย : คน 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

เขา 160,608 111,977 130,734 307,378 

ออก 212,176 127,271 140,080 302,957 

รวม 372,784 239,248 270,814 610,335 

ทีม่า : ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  

          9. ตลาดชายแดน ตรงบริเวณพรมแดนติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย(ทางบก) 

               -  มี “ตลาดชายแดนวังประจัน”  ตั้งอยูที่ บานวังประจัน  ต.วังประจัน  อ.ควนโดน  จ.สตูล   
               -  ลักษณะรานคา ตั้งเรียงรายอยูริมถนน ทั้ง 2 ฝั่ง   ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  เป็นที่นิยมของ
นักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งจะเดินทางเขามาเลือกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแกการครองชีพเป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะวันอาทิตยแ (ฝั่งมาเลเซียจะมีตลาดวังเกลียน) 
              -  จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานพาณิชยแจังหวัดสตูลรวมกับสํานักงานสถิติจังหวัดสตูล เมื่อ  
23 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏวา ตลาดชายแดนวังประจัน  มีผูประกอบการรานคา  จํานวน  236  ราย ลดลง
จากปีกอน คิดเป็นรอยละ 16.90 (จํานวน 284 ราย) โดยผูคารอยละ 75 เป็นคนจังหวัดสตูล  รองลงมาเป็นคน
จังหวัดสงขลา รอยละ 21  และสวนที่เหลือเป็นผูคาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  นักทองเที่ยวที่เขามาเลือก
ซื้อสินคา  ณ ตลาดแหงนี้สวนใหญเป็นชาวมาเลเซีย ประมาณรอยละ 60 และเป็นชาวไทย รอยละ 40   
              -  ยอดจําหนายโดยรวม  ประมาณปีละ 170 – 200 ลานบาท 
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** ปัจจุบัน  สถานการณแการคาชายแดนบริเวณดานวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ซบเซาเป็นอยางมาก โดย
จํานวนนักทองเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียลดลงมาก และผูประกอบการไมสามารถจําหนายสินคาได ทั้งๆ 
ที่โดยปกติยอดการจําหนายสินคาเฉลี่ยบริเวณดังกลาว ประมาณ 15 ลานบาทตอเดือน เนื่องจากตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2558 มาเลเซีย ไดกําหนดใหผูเดินทางเขาออกผานดานพรมแดนไทย-มาเลเซีย จะตองมีหนังสือผาน
แดนหรือพาสปอรแต (จากเดิม การเดินทางผ่านเข้า-ออก บริเวณด่านพรมแดนในรัศมี 2 กม. ของทั้งสองฝ่าย  
ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง) 
        * ข้อเสนอ  ควรมีการเจรจาหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของของทั้งสองฝุาย เพ่ือตอรองใหผอนปรน
เฉพาะชวงวันเสารแ-อาทิตยแ  ทั้งนี้ เพ่ือใหการคาบริเวณตลาดชายแดนของทั้งสองฝุายกลับมาคึกคักเหมือนเดิม
ซึ่งสามารถสรางรายไดและเป็นประโยชนแทางการคาของทั้งสองฝุาย 
 

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคด้านการค้าชายแดน 
  1. เสนทางคมนาคมขนสงสินคานําเขา - สงออกกับประเทศเพ่ือนบาน  ระบบ Logistics  ทั้งทางบก
และทางน้ําของจังหวัดสตูลยังไมสะดวกเทาที่ควร  ทั้งที่จังหวัดสตูล  มีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย  
และอินโดนีเซียซึ่งมีระยะทางที่ใกลที่สุด  กลาวคือ 
 - ทางบก  เสนทางเชื่อมตอระหวางสตูลกับมาเลเซีย  ผานภูเขาเป็นระยะทาง 3 กม.  รถบรรทุกขนาด
ใหญไมสามารถผานได  ทําใหไมสามารถขนสงสินคาไดคราวละมาก ๆ 
 - ทางน้ า  ทาเรือขนสงสินคาออกไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย คือ ทาเรือตํามะลัง ซึ่งมีขนาดเล็ก    
รองน้ําตื้น  เรือขนาดใหญไมสามารถเขาจอดเทียบทาได  จึงเป็นอุปสรรคตอการขนสงสินคาสงออกที่มีปริมาณ
มากๆ ได กับทั้งไมสามารถรองรับตูคอนเทนเนอรแ  การขนสงสินคาทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง  
เพ่ือขนถายไปลงตูคอนเทนเนอรแที่ทาเรือปีนัง  ทําใหเสียคาใชจายสูงขึ้น  และทําใหจังหวัดสตูลสูญเสียโอกาส
ในการสงออกสินคา ทั้งที่เสนทางขนสงจังหวัดสตูลกับมาเลเซีย และอินโดนีเซียมีระยะทางที่ใกลที่สุด เมื่อเทียบ
กับจังหวัดอ่ืนๆ 
 จากความไมพรอมของเสนทางขนสงสินคาทําใหปริมาณและมูลคาการนําเขา-สงออกสินคากับประเทศ
ดังกลาวทางดานจังหวัดสตูลจึงมีนอย 
 2. จากมาตรการที่ไมใชภาษี (NTBs)  ที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย  กําหนดขึ้นทําใหการ
นําเขา-สงออกสินคาลดลง เชน มาตรการเกี่ยวกับการจํากัดดาน การกําหนดคุณสมบัติของผูนําเขา-สงออก 
เป็นตน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบ Logistics เชน ถนน ทาเรือ ที่เป็นเสนทาง
ขนสงสินคาผานดาน/เขตแดน 
 2. ควรเชื่อมความสัมพันธแทางการคาระหวางจังหวัดชายแดนกับประเทศเพ่ือบานที่มีอาณาเขต
ติดตอกันอยูเสมอ  เพ่ือจะไดเจรจาลดปัญหาอุปสรรคทางการคาระหวางกัน  ทั้งนี้ เพ่ือใหการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เกิดประโยชนแทั้งสองฝุายอยางแทจริง 
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 3. ควรมีการทบทวนมาตรการที่ไมใชภาษี (NTBs) ที่แตละประเทศกําหนดขึ้น โดยอาจอนุโลมเฉพาะ
แนวชายแดนภายใตเงื่อนไขที่กําหนด และเกิดประโยชนแทั้งสองฝุาย 
 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) บริเวณชายแดนเป็นหนึ่งในมาตรการการ
พัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือกระจายการลงทุนไปยังสวนภูมิภาค รวมถึงรองรับการขยายตัวของ
การคาชายแดนตลอดจนเพ่ือเป็นฐานเชื่อมโยงการคาการลงทุนของไทยกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียน 
หลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางสมบูรณแใน ปี 2558 
 เป็นที่นาสังเกตวา ประเทศเพ่ือนบานเริ่มมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแหง ซึ่งมีทั้งที่เปิดดําเนินการ
แลวหรือยังอยูระหวางการพัฒนา จึงมีแนวคิดวา หากเราสามารถเชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวาง SEZ ของไทย
กับ SEZ ของประเทศเพ่ือนบานในลักษณะคลัสเตอรแระหวางประเทศก็นาจะชวยสงเสริมและเกื้อหนุนให
การคาการลงทุนในภูมิภาคเติบโตยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดการเปิดเสรีการคาการลงทุนภายใตกรอบ AEC 
 มาเลเซียมี SEZ หลายแหง แต SEZ ที่สําคัญและสามารถเชื่อมโยงกับ SEZ  ของไทยที่อําเภอสะเดา 
ไดแก SEZ ในรัฐเคดาหแ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม Bukit Kayu Hitam ที่รัฐบาลมาเลเซีย จัดตั้งเป็น
ศูนยแกลางพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตแแหงใหม รวมถึงเมือง Kota Putra  ที่จะเป็นแหลงพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑแยาง ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับโครงการ Rubber City ในจังหวัดสงขลาได 
 จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (Northern Corridor Economic Region : NCER)      
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยกําหนดพื้นที่นํารองใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว จังหวัด
ตราด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา 
โดยจังหวัดสงขลา  ไดแก  ดานสะเดา  และดานปาดังเบซารแ 
              -  ด่านสะเดา  :  เป็นประตูเชื่อมโยงการขนสงสินคา  โดยรถบรรทุกและการเดินทาง โดยรถยนตแ
ของนักทองเที่ยว  ผานพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตตอนลางกับพื้นท่ีเศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) 
              -  ด่านปาดังเบซาร์ : เป็นประตูเชื่อมโยงการคมนาคม  ขนสงสินคาคอนเทนเนอรแ  และการ
เดินทาง / ขนสงสินคาทางรถไฟระหวางพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใตตอนลางกับพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศ
มาเลเซีย (NCER) 

ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสตูล กับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

 สตูล ถือเป็นพื้นที่ใกลเคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยดานวังประจันมีระยะทางหาง
จาก ดานปาดังเบซารแ ประมาณ 25 กม. ซึ่งจะทําใหการขนสงสินคาขามแดน จากดานวังประจันไปยังดานปา
ดังเบซารแ  และสามารถสงออกไปยังมาเลเซีย โดยระบบรางไดงายขึ้น (เนื่องจากการขนสงระบบราง มีตนทุนถูก
กวาการขนสงโดยรถยนตแ) 

ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยแจังหวัดสตูล 
มีนาคม 2559 
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    6.8 แรงงาน 

  1) ประชากรและการมีงานท า 
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในชวงปี 2553-2558 มีสัดสวนผูอยูในกําลัง

แรงงานเฉลี่ยตอประชากร คิดเป็นรอยละ 55.77 โดยเป็นผูมีงานทําเฉลี่ยคิดเป็นรอยละ 98.61  ของกําลัง
แรงงาน  

ตารางประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2553-2558 

สถานภาพแรงงาน 
ปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ยอดรวมประชากร 292,300 295,949 299,707 303,477 278,584 279,504 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 220,478 224,561 228,556 232,498 208,986 210,049 

1. กําลังแรงงานรวม 166,378 167,249 171,073 167,875 152,820 150,949 

   1.1 กําลังแรงงานปัจจุบัน 166,356 167,249 171,064 167,858 152,820 150,674 

          1.1.1 ผูมีงานทํา 164,167 166,047 166,047 166,860 150,571 148,338 

          1.1.2 ผูวางงาน 2,189 1,202 1,137 998 2,249 2,336 

   1.2 กําลังแรงงานท่ีรอฤดูกาล 22 - 19 17 - 275 

2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 54,101 57,312 57,483 64,623 56,166 59,101 

   2.1 ทํางานบาน 22,635 23,337 22,640 25,990 21,829 23,044 

   2.2 เรียนหนังสือ 12,867 14,392 14,201 14,889 12,492 12,606 

   2.3 อื่น ๆ  18,600 19,583 20,642 23,745 21,845 23,451 

อายุต่ํากวา 15 ป ี 71,822 71,388 71,151 70,979 69,598 69,445 
ที่มาของข้อมูล : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

      ข้อมูล : ณ ธันวาคม 2558 

 2) แรงงานต่างด้าว 
แรงงานตางดาวที ่ร ับอนุญาตทํางานในจังหวัดสตูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2559 

คงเหลือ จํานวน 8,492 คน เป็นแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย จํานวน 6,501 คน สวนใหญ
เป็นแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จํานวน 6,318 คน สวนแรงงานตางดาวที่เขา
เมือง ผิดกฎหมายมี จํานวน 1,991 คน สวนใหญเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ตาม
ประกาศ คสช. จํานวน 1,323 คน ซึ่งจดทะเบียนเป็นแรงงานตางด าวประเภทกิจการประมง จํานวน 
816 คน และประเภทกิจการอื่นๆ จํานวน 507 คน รองลงมาเป็นแรงงานตางดาวกิจการประมง
ทะเล ตามมติ ครม. จํานวน 559 คน แรงงานตางดาวกิจการแปรรูปสัตวแน้ํา จํานวน 77 คน และชน
กลุมนอย จํานวน 32 คน รายละเอียดดังนี้  
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(1) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
 

จ านวน 6,501 คน 
    1.1 ประเภททั่วไป 

  
จํานวน   174 คน 

    1.2 แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
 

จํานวน 6,318 คน 
เมียนมา 

  
จํานวน 5,194 คน 

ลาว 
  

จํานวน   439 คน 
กัมพูชา 

  
จํานวน   685 คน 

    1.3 สงเสริมการลงทุน และกฏหมายอื่นๆ 
 

จํานวน       5 คน 
(2) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย 

 
จ านวน 1,991 คน 

    2.1 ชนกลุมนอย 
  

จํานวน     32 คน 
    2.2 การจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตามประกาศ คสช. จํานวน 1,323 คน 
        กิจการประมง 

  
จํานวน   816 คน 

  - เมียนมา 
  

จํานวน   741 คน 
  - ลาว 

  
จํานวน     4 คน 

  - กัมพูชา 
  

จํานวน    71 คน 
        กิจการอื่นๆ 

  
จํานวน  507 คน 

  - เมียนมา 
  

จํานวน  391 คน 
  - ลาว 

  
จํานวน   49 คน 

  - กัมพูชา 
  

จํานวน   67 คน 
     2.3 ตางดาวกิจการประมงทะเล ตามมติ ครม. 3 มี.ค. 58/มติ 2 ก.พ. 59 จํานวน   559   คน 
   - เมียนมา        จํานวน      473  คน 
   - ลาว         จํานวน 1  คน 
   - กัมพูชา        จํานวน       85   คน 
    2.4 การจดทะเบียนตางดาวกิจการแปรรูปสัตวแน้ํา ตามมติ ครม. 10 พ.ย. 58 
   - เมียนมา        จํานวน       69  คน 
   - ลาว         จํานวน         1  คน 
   - กัมพูชา        จํานวน         7  คน 
 

ที่มาของข้อมูล : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
ข้อมูล : ณ 25 พฤษภาคม 2559 

        3) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
      (1) จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
                สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการใหความคุมครองแกลูกจาง ผูประกันตน              
ที่ประสบอันตราย หรือเจ็บปุวยอันเนื่องจากการทํางาน และประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ทุพพลภาพ หรือตาย
อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะหแบุตร ชราภาพและวางงาน เพ่ือสรางหลักประกัน
และความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกประชาชน  โดยการเฉลี่ยทุกขแเฉลี่ยสุข รวมกันรับผิดชอบตอสังคมดวย
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การออมและเสียสละเพ่ือสวนรวม มุงเนนใหประชาชนชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ไมมีรายได โดยไมเป็น
ภาระแกผูอ่ืนและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งกอใหเกิดความมั่นคงในชีวิต  

ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม  

จังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 

ป ี
จํานวนกําลงัแรงงาน 

ทั้งจังหวัด(คน) 
สถานประกอบการ 

(แหง) 
จํานวนผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมทั้งจังหวัด(คน) 

คิดเป็นสัดสวน 
(รอยละ) 

2554 162,633 908 07,026 10.47 

2555 173,764 932 21,934 12.62 

2556 167,875 904 24,579 14.64 

2557 148,525 897 26,642 17.94 

2558 150,949 905 28,503 18.88 

                 (2) จ านวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจตามมาตรา 40 
            รัฐบาลกําหนดใหสํานักงานประกันสังคมขยายความคุมครองการประกันสั งคมไปยังกลุม
แรงงานนอกระบบที่เป็นกลุมอาชีพอิสระ/ประชาชนทั่วไป/กําลังแรงงานตางๆ ที่ยังไมไดอยูในระบบใหเขาสู
ระบบประกัน สังคมตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มากขึ้น ซึ่งสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสตูลไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปี 2554 - ปัจจุบัน (ธันวาคม 2558) มีกลุมผูใช
แรงงานและกลุมอาชีพอิสระตางๆ ที่อยูนอกระบบไดเขามาอยูในระบบประกันสังคมแลวจํานวนประมาณ  
14,008 คน 

ตารางแสดงจ านวนแรงงานนอกระบบที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 40 กับส านักงานประกันสังคม 

     

อ าเภอ จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 40 (คน) 

เมืองสตูล 7,346 

ควนกาหลง 1,724 

ควนโดน 814 

ละง ู 1,804 

ทาแพ 804 

ทุงหวา 744 

มะนัง 772 

รวม 14,008 
                        ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม 2558 

                 (3) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
  อัตราแรงงานที่เป็นผูประกันตนคิดจากจํานวนผูประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม
มาตรา 33,39 และ 40 ตอจํานวนกําลังแรงงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ เดือนธันวาคม ปี 2558 มี
สัดสวนคิดเป็นรอยละ 19.25 
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หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล  =  ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40 x 100 
                            จ านวนผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
 

-  ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน  
   ปี 2556 มีผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จํานวน 
2,187 คน เมื่อเทียบกับปี 2557 แลวพบวา ปี 2557 มีผูสมัครงานมาใชบริการสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
จํานวน 2,497 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 14.03 และเมื่อเปรียบเทียบผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางานปี 2557 กับปี 
2558 พบวา จํานวนผูสมัครงานมาใชบริการสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ปี 2558 มีจํานวน 3,037 คน ซึ่งมี
จํานวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2557  จํานวน  543  คน คิดเป็นรอยละ  21.77  จํานวนผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน
เป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย และสมัครในตําแหนงพนักงานขาย ตําแหนงงานพ้ืนฐานแรงงานทั่วไป เป็น
ตําแหนงที่ผูสมัครงานใหความสนใจ  
 -  ต าแหน่งงานว่าง  
   ตําแหนงงานที่นายจางแจงใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูลจัดหาคนหางานให               
ปี 2556  มีนายจางแจงตําแหนงงานวาง เพ่ือใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูลจัดหาคนทํางานให จํานวน 2,599 
อัตรา ปี 2557  มีตําแหนงงานงานวางลดลงจากปี  2556 (เพศชาย 227 อัตรา หญิง 145 อัตรา ไมระบุ 2,178 
อัตรา) ซึ่งจํานวนมากกวาปี 2557  จํานวน  331  อัตรา หากเปรียบเทียบตําแหนงงานวางปี 2557  กับปี 2558  
โดยปี  2558  มีตําแหนงงานวาง 3,193  อัตรา (ชาย 244 อัตรา หญิง 166 อัตรา ไมระบุ 2,783 อัตรา) จํานวน
ตําแหนงงานวางเพ่ิมขึ้นรอยละ  40.84  ในปี 2558 จังหวัดสตูล มีการลงทุนเพ่ิมทามกลางเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศกําลังถดถอยจะเห็นวามีตําแหนงงานวางเพ่ิมขึ้นอาจจะเกิดจากผูประกอบการหันมาลงทุนทําธุรกิจ
มากกวาการลงทุนทางการเกาตรและตําแหนงงานวางที่เพ่ิมขึ้นนั้นก็มาจากนายจาง/สถานประกอบการได
สํารองตําแหนงงานไวเพ่ือรองรับคนงานที่ตองการลาออกจากงาน 

 -  ผู้ได้รับการบรรจุ ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุใหเขาทํางานตามที่ตองการโดยบริการของ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
  ปี 2556 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูลดําเนินการจัดหางานและไดบรรจุงานใหกับ
ผูสมัครงานที่มาใชบริการกับสํานักงานฯ จํานวน 1,305 คน คิดเป็นรอยละ 59.67 ของผูสมัครงานที่มาใช
บริการจัดหางาน 
  ปี 2557 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูลดําเนินการจัดหางานและไดบรรจุงานใหกับ
ผูสมัครงานที่มาใชบริการกับสํานักงานฯ จํานวน 1,836 คน คิดเป็นรอยละ 73.61 ของผูสมัครงานที่มาใช
บริการจัดหางาน 
  ปี 2558  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูลดําเนินการจัดหางานและไดบรรจุงานใหกับ
ผูสมัครงานที่มาใชบริการกับสํานักงานฯ จํานวน 2,389 คน คิดเป็นรอยละ 78.81 ของผูสมัครงานที่มาใช
บริการจัดหางาน จะเห็นวาในชวงระยะเวลา 3 ปี มีอัตราการบรรจุงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผูใชบริการ  
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)   
    7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

    ตารางแสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อําเภอเมืองสตูล 31,534 32,524 64,058 17,187 

  - เทศบาลเมืองสตูล 11,548 12,314 23,862 9,710 

  - เทศบาลตําบลคลองขุด 9,917 9,453 19,370 8,457 

  - เทศบาลตําบลเจ฿ะบิลัง 1,998 2,012 4,010 951 

  - เทศบาลตําบลฉลุง 1,124 1,235 2,359 957 

2 อําเภอละงู 33,018 33,463 66,481 19,267 

  - เทศบาลตําบลกําแพง 2,409 2,590 4,999 2,694 

3 อําเภอทุงหวา 10,366 10,276 20,642 6,169 

  - เทศบาลตําบลทุงหวา 1,599 1,676 3,275 1,162 

4 อําเภอควนกาหลง 17,349 17,157 34,506 11,289 

5 อําเภอควนโดน 10,262 10,504 20,766 5,505 

  - เทศบาลตําบลควนโดน 2,660 2,688 5,348 1,810 

6 อําเภอทาแพ 14,400 14,497 28,897 8,196 

7 อําเภอมะนัง 9,155 8,743 17,898 5,910 

รวม 157,339 159,132 316,471 99,264 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559 

ตารางแสดงการแบงเขตการปกครองและพ้ืนที่ 

ล าดับ อ าเภอ 
เขตการปกครอง จ านวน

ประชากร 
พื้นที่ สัดส่วน

ประชากร/พื้นที ่ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม) 
1 อําเภอเมืองสตูล 12 70 4 10 113,659 881.01 129.01 
2 อําเภอละงู 6 61 1 6 71,480 324.00 220.62 
3 อําเภอทุงหวา 5 35 1 5 23,917 672.68 35.55 
4 อําเภอควนกาหลง 3 32 - 3 34,506 369.00 93.51 
5 อําเภอควนโดน 4 31 1 4 26,114 199.03 131.21 
6 อําเภอทาแพ 4 31 - 4 28,897 197.25 146.50 
7 อําเภอมะนัง 2 19 - 2 17,898 227.29 78.75 

รวม 36 279 7 34 316,471 2,870.26 110.26 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559 
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    7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

             จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีทั้งหมด 1,754,701 ไร พ้ืนที่ถือครองเพ่ือทําการเกษตร 635,847 ไร มีครัวเรือน
เกษตรกร 46,375 ครัวเรือน ในปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2558 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ แยกเป็นราย
อําเภอ ดังตารางที่ 1.22 

ตารางแสดงจํานวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ปี 2 5 5 8 

ที ่
พืช

เศรษฐกิจ 
พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร่) 

เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ท่าแพ ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

1 ยางพารา 94,773 26,200 88,979 50,792 67,461 58,936 45,531 432,672 

2 ปาลแมน้ํามัน 6,720 1,946 34,214 11,572 9,544 4,630 37,830 106,456 

3 ขาว 7,354 3,259 670 4,625 10,245 61 2 26,216 

4 ลองกอง 253 1,492 1,685 297 446 207 148 4,528 

5 ทุเรียน 553 850 1,243 145 267 19 90 3,167 

6 เงาะ 84 1,048 920 65 298 48 203 2,666 

7 มังคุด 270 483 387 40 118 94 130 1,522 

8 จําปาดะ 74 604 465 72 19 12 - 1,246 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  

มีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปี 2557-2559  จํานวน  24,070,500.- บาท  

ปี 2557  เนนการพัฒนาดานปศุสัตวแ (สงเสริมการเลี้ยงแพะเพ่ือรองรับฮาลาล) เนื่องจากจังหวัดสตูล     
มีประชาชนมุสลิมประมาณ 74% ทั้งยังเป็นสัตวแพ้ืนเมืองของจังหวัด  จัดอบรมการผลิตอาหารสัตวแ/การผลิต
อาหารขนอัดกอน และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรและตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับการตลาดสินคาดาน
การเกษตรของจังหวัดมีงบประมาณไมสูงมากนัก เพียง  4.31 ลานบาท ซึ่งคอนขางนอยเมื่อเทียบกับการพัฒนา
เนื่องจากรายไดดานการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชนจังหวัดสตูล ลักษณะของโครงการที่ดําเนินการคือ  
การถายทอดความรูการใชปุยอินทรียแเคมีเพ่ิมผลผลิตปาลแมน้ํามันใหกับกลุมอาชีพ และกลุ มวิสาหกิจชุมชนใน
ทุกอําเภอ 

ปี 2558  เนนการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด มีงบประมาณ               
ที่จัดสรรเพ่ือการพัฒนาจํานวน 3.70 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาปี 2557 โครงการมีลักษณะของการถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรในเรื่องการใชปุยผสมลดตนทุนการผลิตยางพารา สงเสริมการใชปุยอินทรียแรวมเคมี และ                  
การเพาะเห็ดถุงในโรงเรียน ทั้งนี้เกษตรกรสามารถนําไปตอยอดผสมปุยตามสูตรที่ตองการ  

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล      71 

 

ปี 2559  ไดรับจัดสรรงบประมาณสูงขึ้นจากปี 2557 และ 2558 คือ 16.05 ลานบาท เนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสินคา OTOP จังหวัด ซึ่งมีผลิตภัณฑแชุมชนเดน เชน ไขมุก ชาชัก การผลิตสินคา
จากผาพื้นเมือง(ปาเต฿ะ) โรตี-ชาชัก ขนมพ้ืนเมือง เชนขนมผูกรัก สินคาเกษตรแปรรูป เป็นตน ซึ่งสามารถสราง
รายไดใหกับจังหวัดสตูลเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยลาสุดปี 2558 สามารถสรางรายได จํานวน 640,727,722 บาท 
นอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตร ตลาดเกษตรเพ่ือรองรับสินคาเกษตรของประชาชน  โดยยังคง
ถายทอดความรูการใชปุยในสวนปาลแมและยางพารา เพ่ิมเติมการปลูกพืชรวมสวนยางพารา สงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดําริ เนื่องจากอาชีพสวนใหญของชาวจังหวัดสตูลมีอาชีพเกษตรกร ปลูก
ยางพารา ปาลแมน้ํามัน จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีทั้งหมด 1,754,701 ไร พื้นที่ถือครองเพ่ือทําการเกษตร 635,847 ไร 
มีครัวเรือนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือน ปัจจุบันราคาสินคาเกษตรดังกลาวตกต่ําทําใหรายไดของประชาชน
ลดลง จังหวัดจึงไดสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดําริ มีการอบรมเสริมสรางประสบการณแ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนศูนยแเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 30 โรง สรางความรูความเขาในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน เรื่องบัญชีตนกลาและบัญชีครัวเรือน เพ่ือใหประชาขนไดอยูอยางพอเพียง ลด
ตนทุนการผลิต ลดการนําเขาอาหาร ลดความเดือดรอนของประชาชนในการบริโภคสินคาราคาแพง สรางคาม
มั่นคงทางอาหารภายในจังหวัด 

- บรรลุเป้าประสงค์ 
ผลการพัฒนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต แปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร                   

จังหวัดสตูล ดําเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) เพ่ือ สงเสริมและ
สนับสนุนใหชุมชนมีการพัฒนาทักษะ สงเสริมใหเกิดอาชีพ สรางงาน สร างรายไดใหกับชุมชน รวมถึงการ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง โดยมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑแชุมชนและทองถิ่น OTOP จังหวัด
สตูล มีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

     7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
            จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่กอสรางแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการ
ชลประทานดุสนลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ําพรอมคลองสงน้ํากอสรางแลวเสร็จปี พ.ศ. 2507 มีพ้ืนที่
ชลประทาน 32,025 ไร โครงการประตูระบายน้ําคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายน้ําบนคลอง
บาโรย พรอมคันดินปิดกั้นน้ําเค็ม กอสรางแลวเสร็จปี พ.ศ.2521 มีพ้ืนที่ชลประทาน 3,120 ไร โครงการคลอง
ทาแพร ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ําพรอมคลองสงน้ํา การกอสรางแลวเสร็จสมบูรณในปีพ.ศ.2548 มีพ้ืนที่
ชลประทาน 12,765 ไร 
            1. โครงการชลประทานดุสน  ฝายคลองดุสน ตั้งอยู หมูที่  6 บานหัวสะพานเหล็ก ตําบลควนโดน 
อําเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่พิกัด 47 NPH 212-522 (E=621180,N=752160) ในแผนที่ 1:50,000 ระวาง 
5022IV สภาพแหลงน้ําตนทุน 
                ฝายคลองดุสนตนน้ําลําคลองดุสนเกิดจากเทือกเขาแกวและเขาจีน ความยาวของคลองดุสนถึงจุด
หัวงานฝายดุสน ประมาณ 25 กิโลเมตร พ้ืนที่รับน้ําประมาณ 288.79 ตารางกิโลเมตร มีแหลงน้ําสาขายอย 
จํานวน 9 สาขา ในฤดูฝนปริมาณน้ําไหลผาน  ประมาณ 20-50 ลบ.ม./วินาที ในฤดูแลงประมาณ 1-2 ลบ.ม./
วินาที สภาพปุาตนน้ําคอนขางสมบูรณแ 
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            2. โครงการประตูระบายน้ําคลองบาโรย 
       โครงการประตูระบายน้ําคลองบาโรย ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล พิกัด 
47 NPH 139-547 (E=6138600,N=754710) ในแผนที่ 1:50,000 ระวาง 5022IV  สภาพแหลงน้ําตนทุน 
คลองบาโรยเป็นคลองธรรมชาติ ไมมีตนน้ํา ทาหนาที่ในการเก็บกักน้ําฝนและระบายน้ําในฤดูฝนมีความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ําประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร 
            3. โครงการคลองทาแพร 
โครงการคลองทาแพร มีจุดที่ตั้งหัวงานอยูในเขตบานถ้ําทะลุ ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่ง
ตั้งอยูที่ 47 NPH 139-547 (E=6138600,N=754710) ในแผนที่ 1:50,000 ระวาง 5022IV 

สภาพแหล่งน้ าต้นทุน 
 แหลงกําเนิดตนน้ําของโครงการนี้เกิดจากเขาหลายลูก เชน เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟไหมควนดง 
และควนสี่เดน คลองทาแพเกิดจากลําหวยสาขาหลายสายไหลมารวมกันแลวไหลลงคลองรังกาบริเวณบานทุง
ริน อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล ลักษณะลําน้ําคอนขางคดเคี้ยว คลองทาแพเป็นลําน้ําขนาดกลางที่มีนาไหลตลอด
ปี ขนาดความกวางของลําน้ําประมาณ 20 ม. ลึกประมาณ 4.50 ม. ทองลําน้ําเป็นดินทราย พื้นที่รับน้ําเหนือ
จุดที่ตั้งหัวงานวัดจากแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ไดประมาณ 66.70 ตร.กม. ความยาวของลําน้ําจากตนน้ําถึง
จุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 19.5 กม. สวนลาดเทของน้ําบริเวณหัวงานประมาณ 1:600   

     7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
            จังหวัดสตูลไดมีการพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือนามาใชประโยชนดานอุปโภคและบริโภค เพ่ือการเกษตร
นอกจากนั้นยังชวยบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูฝนอีกดวย มีหนวยงานตาง ๆ เขาดําเนินงานหลายหนวยงาน เชน 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นตน 
       ก) การพัฒนาแหลงน้ําใตดินและบอน้ําตื้น การพัฒนาน้ําใตดินขึ้นมาใช มีการกระจายอยู
ทั่วไปสวนใหญ  มีการนาขึ้นมาใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้ําที่สามารถสูบขึ้นมาใชมีตั้งแตเล็กนอย
จนถึง 8 ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง บางแหงมีปริมาณน้ํามากถึง 50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมี
ตั้งแต 6-40 เมตร และน้ําอยูในเกณฑแคุณภาพดี น้ําที่ไดสวนใหญจะเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคเทานั้น 
ยังไมมีการพัฒนามาใชทางการเกษตร 
                ข) การพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน การพัฒนาแหลงน้ําซึ่งดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา 
ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก เพ่ือการอุปโภค – บริโภค  เชนโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา สระน้ํา 
ฝาย บึง ระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ําขนาดเล็กอ่ืนๆ  โครงการชลประทานสตูล ดําเนินการพัฒนาแหลง
น้ํา ชลประทานที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวย แหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาดกลาง ,โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย –มาเลเซีย, โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ, สถานีสูบน้ําดวยไฟฟูา ที่สรางแลวเสร็จถึงปัจจุบันจานวน 142  แหง สามารถกักเก็บน้ํา ได
ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทาน ทั้งสิ้น 128,960ไร 

ท่ีมา:โครงการชลประทานสตูล 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล      73 

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
    8.1 การนับถือศาสนา 
           จังหวัดสตูล มีวัดในพระพุทธศาสนา 41 วัด ที่พักสงฆแ 31 แหง มัสยิด 229 แหง โบสถแคริสตแ  3 แหง   
ศาลเจา 3 แหง  ศูนยแพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ 3 ศูนยแ ศูนยแอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 
(ศูนยแตาดีกา) 203 ศูนยแ มีพระภิกษุ  293 รูป สามเณร 35 รูป ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืนๆ ตามลําดับ 

ตารางแสดงจ านวน และร้อยละของผู้นับถือศาสนาต่างๆ 
ศาสนา ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 

พุทธ 40,059 41,622 81,681 25.81 

อิสลาม 117,138 117,367 234,505 74.10 
อื่นๆ 142 143 285 0.09 

รวม 157,339 159,132 316,471 100 
      ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  

ข้อมูล ณ  เดือน  มิถุนายน  2559 
 

     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 1) การเข้าสุหนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ 
การขลิบผิวหนังหุมสวนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาทองถิ่นวา “เขาแขก” ซึ่งจะกระทํา                           
แกเด็กชายที่มีอายุระหวาง 2-10 ปี สวนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเขาสุหนัต ถือวาเป็นประเพณีอยางหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใชในหลายโอกาส เชน แตงงาน และเขาสุหนัต คําวา                 
“กินเหนียว” มิใชวาเจาของจะบริการอาหารเฉพาะขาวเหนียวเทานั้น แตเป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เป็นการแขงวาว เพ่ือการพักผอนหยอนใจ 
ของชาวบาน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแขงขันวาวจะจัดในชวงเดือนกุมภาพันธแ-มีนาคม ของทุกปี 
มีการจัดแขงขัน 3 ประเภท คือ วาวเสียงดัง วาวขึ้นสูง วาวสวยงาม 
 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดในชวงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจาโปูเจเกง อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเริ่มตนของการไม
กินเนื้อสัตวแ ภายในชวงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหวางนี้ก็ควรจะถือศีล ทําบุญทําทาน เพ่ือเป็นการชําระทั้ง
รางกายและจิตใจใหบริสุทธิ์ 
 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทํากัน 
ปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผูริเริ่ม คือ " โต฿ะฮีหลี " ซึ่งชาวเลถือวา
เป็นบรรพบุรุษคนสําคัญ  เพราะเป็นผูบุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอยางยิ่ง
ในขณะมีชีวิตอยู เมื่อโต฿ะฮีหลีตายไปแลว ชาวเลไดสรางศาลาหรือศาลเป็นที่สิ งสถิตดวงวิญญาณไวในบริเวณ
หมูบาน เพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันวาเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบน
บานเพ่ือขอพรเป็นประจํากอนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลา เพราะมีความเชื่อวาดวงวิญญาณจะบันดาล  
ใหเกิดความเป็นสิริมงคลและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ  
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 6) วันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจําปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอมีปีละ 2 ครั้ง คือ วันฮารี 
รายออิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรี ตรงกับวันที่หนึ่ง  
ของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกวา วันฮารีรายอหัจญี 
หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตวแพลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแกคนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับ
วันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจยแ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาว
ไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้วา วันอีดใหญ 

 7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ: رمضان ) หรือสะกดรอมะฏอนหรือรอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของ
ปฏิทินฮิจญแเราะฮแหรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ดวยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อ 
หนึ่งวาเดือนบวชและถือวาเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะตองอดอาหารเพ่ือที่จะไดมีความรูสึก 
ถึงคนที่ไมไดรับการดูแลจากสังคม เชน คนยากจน เป็นตนและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานไดถูกประทานลง
มาเป็นทางนําใหกับมนุษยแมุสลิมจึงตองอานอัลกุรอานเพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่พระเจาตองการใหมนุษยแรูวา 
การเป็นอยูในโลกนี้และโลกหนาจะเป็นอยางไร และจะตองทําตัวอยางไรบางกิจกรรมพิเศษของมุสลิม คือ การ
ละหมาดตะรอเวี ยะฮแ ในยามค่ํ าของ เดื อนนี้ เมื่ อสิ้ น เดือน เราะมะฎอนแล ว  จะมีการเฉลิมฉลอง 
ในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกวาอีดิลฟิตรี 

      (8) ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวกผีทั้งหมด) นิยามศัพทแภาษาถิ่นใต คําวา “โบเ” แปลวา หมู พวก 
ประเพณีไหวผีโบเ เป็นงานประเพณีท่ีมีความสําคัญ โดยไดสืบทอดกันมาคูกับอําเภอทุงหวาตั้งแตอดีต ในยุคแรก 
ๆ การไหวผีโบเไดแยกกระทําเป็นตระกูลแตละตระกูลไป ตระกูลใครก็ตระกูลมัน ตอมาเมื่อแตละตระกูลมี
ลูกหลานมากขึ้น จึงไดมาทําพิธีไหวรวมกันเป็นพิธีใหญเพียงครั้งเดียว การไหวผีโบเ (ผีหมู) หมายถึง การไหวผี
หัวหลาด (บริเวณตลาดหนาโรงภาพยนตรแทุงหวาเกา) ไหวหนาตลาด ไหวกลางเมือง เพ่ือทําบุญอุทิศใหแกผูที่
ตายไปแลวไมมีญาติคอยทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหนั้นเอง ในการประกอบพิธีไหวผีโบเนั้น จะตองมีผูประกอบ
พิธี 1 คน เรียกวา นายหัวหรือหัวหนา พรอมผูชวยอีก 4 -5 คน เป็นลูกมือ สําหรับหัวหนาก็จะมีการคัดเลือก
โดยการเสี่ยงทายเรียกวา “ ปั๋วโปฺย”ซึ่งจะทําการเสี่ยงทายเพ่ือหาหัวหนาไวเป็นการลวงหนาเป็นประจําทุกปี มี
รายละเอียดของการเสี่ยงทาย ดังนี้ 

คว่ําหนึ่งอัน หงายหนึ่งอัน เรียกวา เซงโปฺย หมายถึง รับเอา 
คว่ําทั้งสองอัน เรียกวา อิ้มโปฺย หมายถึง ไมรับ หัวเราะ 
หงายทั้งสองอัน เรียกวา เฉี้ยวโปฺย หมายถึง ยิ้มหรือรับครึ่งหนึ่ง ไมรับครึ่งหนึ่ง 
ในการปั๊วโปฺยแตละครั้งอาจใชคนหลายคนมาเลือกโดยออกชื่อแลวก็โยนไม(ปั๋วโปฺย)กวาจะได

นายหัวแตละปีตองใชเวลาเลือกกันนานพอสมควรที่เดียวการไหวผีไมมีญาติเป็นกิจกรรมสําคัญของวันสารทจีน
มาแตโบราณ ผีพวกนี้โบราณเรียกวา“ลี่” ถือเป็นผีชั่วราย อิทธิพลพุทธศาสนาทําใหทัศนะของผีพวกนี้เปลี่ยนไป
เป็นผีที่นาสงสาร จนปัจจุบันเรียกผีพวกนี้วา “ฮอเฮียตี๋”แปลวา “พ่ีนองที่ดี” การไหวผีพวกนี้ไมไหวในบาน 
นิยมไหวริมถนนหนทาง ชายน้ํา สมัยโบราณจัดสถานที่ไหวนอกเมือง เรียกวา  “ลี่ถาน”ในอดีตการไหวผีไมมี
ญาติเป็นกิจกรรมสําคัญที่ขาดไมได นอกจากไหวในวันสารทจีน  15 ค่ํา เดือน 7 แลวยังไหวในวัน 1 ค่ํา และ 
วัน 30 ค่ํา ซึ่งเป็นวันเปิดประตูยมโลก และปิดประตูยมโลกอีกดวย ปัจจุบันการไหว “ฮอเฮียตี๋”  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ยกไปไหวรวมกันเป็นกิจกรรมของชุมชน โดยเรียไรเงิน ขาวของไปจัดพิธี “ซีโกว”ไหวผีไมมีญาติหลังวันสารทจีน 
พิธีทิ้งกระจาด (ซีโกว)เป็นการจัดขาวสาร อาหารแหงเครื่องอุปโภคบริโภคใสอางหรือกระจาดหลักการสําคัญ
ของพิธี คือ แจกทานแกคนยากจนอุทิศสวนกุศลแกผีไรญาติเอาขาวของที่มีผูบริจาคมาแจกแกผูมารับทานซึ่ง
สวนมากเป็นคนยากจนซึ่งตองจัดกอนวัน 30 ค่ํา เดือน 7 อันเป็นวัน “ปิดประตูยมโลก” 
 

   8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
     1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรูที่ไดรับการสั่งสมถายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็น
มาตรฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธรรมชาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการประกอบอาชีพ ทั้งใน
ดานการประมง การเกษตร การพาณิชยแ และหัตถกรรม  ชาวจังหวัดสตูลไดนําภูมิปัญญาชาวบาน และ
เทคโนโลยีทองถิ่นมาปรับใชใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ดังนี้  
        1.1 อาชีพประมง จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทําการประมง
ประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประกอบอาชีพประมงประมาณ 4,675 ครัว เรือน การประกอบ
อาชีพประมง แสดงใหเห็นภูมิปัญญาชาวบานอยางเดนชัด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
       - ปิดอ่าว ตองใชเรือหลายลํา เรือแตละลําตองบรรทุกฟากไมไผจํานวนมากพรอมดวยเสาหลักใช
สําหรับปักฟากไมไผ กอนปักฟากไมไผตองสํารวจปากอาวเพ่ือใหรูและวิเคราะหแเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณ
ปากอาวที่จะจับปลาและปักเสาสํารับผูกฟากไมไผใหแนนหนารอน้ําขึ้นเต็มที่ก็นําพากไมไผไปผูกหลักไมแสม
เป็นแผงแตละชวงของหลักไม เมื่อเสร็จแลวก็รอใหน้ําลดจนแหงปากอาว ปลาจะติดตกคางอยูในฟากไมไผ 

- เชงเลง  ใชไมไผลํายาวประมาณสองเมตรนํามาผาซีกเล็กๆ นําหวายมาถักรัดรอยเป็นชวงๆ 
คลายรูปสุมไกหรือสุมปลา นําไปวางไวที่น้ําลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง โดยนํากิ่งขอยหรือกิ่งไมอ่ืนๆ สุมรวมทับ
ไวบนเชงเลง ปลาจะเขาไปอาศัพเป็นที่อยู ผูดักปลาจะไปยกเชงเลงหงายขึ้นจากน้ํา ปลาจะติดอยูที่กนของ
เชงเลงนั้นเอง    

- มะหลาด  ทําจากลําไมไผเหมือนเชงเลง แตแบงสวนตางๆ เป็นสามสวนหรือสามหองโดยแตละ
หองจะเป็นทางเขาของปลา เรียกทางเขาวา “งา” แตละหองสามารถใหปลาเขาไปติดตามขนาดของปลา เชน 
หองแรกปลาตัวใหญ หองที่สองปลาขนาดเล็กลง และหองที่สามปลาขนาดเล็กมาก มะหลาดใชดักจับปลาตาม
ทางเดินของปลาหรือตามที่น้ําไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติ 

- เบ็ด  เบ็ดเป็นเครื่องมือที่ใชจับปลาชนิดหนึ่ง แตมีหลายลักษณะ เชน เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับ
เสาทั้งสองดานหรือมีเสาดานเดียว โดยมีเบ็ดผูกติดไวเป็นชวงสั้นๆ จนหมดสายเชือก และมีเหยื่อยเกี่ ยวไวที่ตัว
เบ็ด ทิ้งไว  6-12 ชั่วโมง จึงไปกูหรือเก็บปลาที่ติดเบ็ด , เบ็ดทง เป็นชื่อเรียกอุปกรณแจับปลาชนิดหนึ่ง โดยใชไม
ไผเหลาเป็นคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูไวที่ปลายเบ็ดซึ่งสามารถไหวตัวออนไปมาได ใชจับปลาไดทั้งน้ําจืดและ
น้ําเค็ม เหยื่อท่ีใชคือลูกปลาหรือปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปุนปน(กิ้งกือ) ปลาหมึก ไสเดือน กบ เขียด ฯลฯ , เบ็ดชัด 
ประกอบดวยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกหรือเอ็น ยาวประมาณ 30-50 เมตร วิธีการใช นําเหยื่อมาเกี่ยวกับตัวเบ็ด
แลวขวางลงในแมน้ําลําคลอง โดยใหปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา  

      - บอกดักปลา  ทําจากไมไผมี 2 ลักษณะ คือ บอกดักปลาหรือลัน ใชลําไมไผปลองยาวหรือทะลุ
ปลองขอสุดทายปลายปลองไวโดยการใสเหยื่อที่เป็นปลาเป็นหรือเนาแลวไวในปลองไมไผ ปลาจะเขาไปกิน
เหยื่อติดอยูในปลองไม ถอยหลังออกมาไมได วิธีดักนั้นวางบอกหรือลันไวในน้ําบนพ้ืนดิน , บอกดักปลา ใชไมไผ
ยาวตามความลึกของน้ํา นํามาเจาะรูเหนือขอปลองใหปลาสามารถเขาไปกินเหยื่อได เอาปลองไมไผปักลงในดิน
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ที่จมน้ํา เอาถุงพลาสติกผูกมัดไวบนปลายกระบอกไมไผโดยเปุาลมใหถุงพลาสติกโปุง เมื่อปลาเขาไปกินเหยื่อที่
ลอไวและโผลขึ้นมาเพ่ือหายใจก็จะติดในถุงพลาสติกท่ีเปุาลมไว  

- ไซ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบและแตะละรูปแบบมีลักษณะ การทําและ
การใชแตกตางกัน ไดแก ไซนั่ง คือ  ไซที่ทําปากหรือชองไวตรงดานขางตอนลาง เมื่อนําไปดักปลาจะวางใน
แนวตั้ง , ไซนอน  คือ ไซท่ีมีปากหรือชองอยูตรงกลางตัวไซเป็นระยะๆ หรืออยูตอนหัวและทายของไซ เวลาดัก
ไซชนิดนี้จะวางอยูในแนวนอน  

- ส้อน  เป็นเครื่องมือดักสัตวแน้ํา มีลักษณะและวิธีการดักคลายไซ แตเล็กกวาไซ ทําจากไมไผหรือ
ทางของกะพอหรือทางจาก ใชดักสัตวแน้ําตรงบริเวณท่ีมีน้ําไหล เชน คู หรือ รองน้ํา หรือบริเวณคันนา  

- สุ่ม  เป็นเครื่องมือจับปลาน้ําจืดตามหวย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีน้ําไมลึกนัก สุมมีลักษณะเป็น
รูปทรงกลมตรงกลางปุองออกและขยายกวาง ตรงปากสุมสูงประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร สวนบนสุดเรียกวา 
หัวสุม มีชองวางสามารถลวงมือเขาไปจับปลาได บริเวณหัวสุมทําดวยไมเป็นรูปวงแหวน เสนผาศูนยแกลาง
ประมาณ 8-10 เซนติเมตร   

- โพง  เป็นเครื่องมือสําหรับวิดน้ําเขานา มีหลายลักษณะไดแก โพงปี๊บ ทําจากปี๊บโดยตัดดานที่
เป็นฝาออก ใชไมตีขนาบไว 2 ขาง สําหรับเป็นที่ยึดของเชือก 2 ดาน ใชแรงคนสําหรับวิดน้ํา , โพงรูปเรือครึ่ ง
ทอน ทําจากกาบหมากหรือสังกะสี ใชแรงคนในการวิดน้ํา 

 - โป๊ะ  เป็นการจัลปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใชไมไผกั้นเป็นคอกเปิดชองทางใหปลาเขาไป แลวใชอวน
ดัก เป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดทําใหเกิดคลื่น คลื่นทําใหไมไผที่ปักไวเป็นคอกดักปลานั้นเกิด
การสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไมไผเกิดความกลัวและหลงกลจึงวายไปตามชองทางของโปฺะเขาไปติดอวน     

1.2 อาชีพเกษตร ชาวสตูลสวนใหญทําการเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร และ เลี้ยง
สัตวแ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ไดแก ยางพารา ขาว มะพราว กาแฟ มะมวงหิมพานตแ  ปาลแมน้ํามัน และไม
ผลชนิดตางๆ สวนสัตวแเลี้ยง ไดแก แพะ โค กระบือ สุกร ไก เป็ด ฯลฯ ชาวสตูลไดนําเอาประสบการณแชีวิตมา
ประยุกตแปรับใชในการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีชาวบาน เป็นการประดิษฐแคิดคนเครื่องมือ
ทางการเกษตรใหเกิดประโยชนแในการดําเนินชีวิตและเป็นแบบอยางแกชนรุนตอไป เชน 

 - ระหัดวิดน้ า  เป็นเครื่องมือในการวิดน้ํา เขาสวนเพ่ือทําการเกษตร มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช
กําลังคน กําลังสัตวแ กําลังเครื่องยนตแ และกําลังน้ํา 

- แร้ว  เป็นเครื่องมือสําหรับดักสัตวแหรือจับสัตวแ มีหลายรูปแบบไดแก แร้วขอน สําหรับดักสัตวแ 
เชน ชะมด อีเห็น เสือปลา และสัตวแอ่ืนๆ ที่มีขนาดใกลเคียงกัน , แร้วบ่งหรือแร้วคัน สําหรับดัก กระจง 
กระตาย ชะมด กวาง และไกปุา , แร้วครอบ ลักษณะคลายสุมสําหรับดักหรือครอบสัตวแประเภทไกปุา นกคุม 
และ กระตาย  

- ครุน  เป็นเครื่องมือสําหรับดักนกเขาใหญ และนกเขาชวา  โดยใชนกอีกตัวที่เลี้ยงไวเป็นนกตอ 
เมื่อนกตอขัน นกปุาจะบินมาเกาะที่คานครุนจึงถูกตาขายปิดคลุมทับนกปุาเอาไว  

- นูคัน (ธนูคัน)  เป็นเครื่องมือลาสัตวแ คันธนูทําจากไมไผ สายธนูทําจากหวาย ตรงกลางเสน
หวายถักเป็นรางของลูกกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวตากใหแหง จะตองยิงกระสุนดินอยางถูกวิธี มิฉะนั้นจะถูกมือ
ของผูยิง การเก็บรักษาเก็บไวเหนือเตาไฟ เรพาะควันหรือเขมาไฟจะทําใหธนูมีอายุการใชงานนาน และทําใหธนู
มีคันเป็นเงางาม  
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  - ลูกดอก เป็นเครื่องมือลาสัตวแของซาไก ใชไมซางลํายาวเป็นกระบอกเปุา ลูกดอกที่ใชจุมยาง
นอง(ยางไมชนิดหนึ่ง) ซาไกใชลูกดอกในการลาสัตวแเพ่ือเป็นอาหารเทานั้น การเปุาลูกดอกถือเป็นภูมิปัญญาของ
ซาไกโดยเฉพาะ  

- มุ้งดักแมลง เป็นเครื่องมือจบัแมลง โดยใช้มุ้งลวดท าเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่ม เปิดช่องวา่งที่ตีนมุ้งให้แมลง
สามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ ใช้เปลอืกจ าปาดะเป็นเหยื่อลอ่แมลง แมลงกินเหยื่อเสร็จจะบินไปติดมุ้งลวด ถ้าท ามุ้งลวดไว้บน
บอ่ปลา แมลงก็จะเป็นเหยื่อของปลาตอ่ไป 

- แรวง  เป็นอุปกรณ์ไล่สัตว์ที่กินผลไม้ เช่นกระรอก กระแต ค้างคาว และนก ฯลฯ ใช้ปี๊บหรือ
กระป๋องขนาดใหญ่ เจาะรูด้านบน เพ่ือแขวนเชือกและไม้เคาะป๊ีบ สายเชือกจะยาวถึงพืน้ดนิ สามารถดงึเชือกให้ไม้ที่
แขวนไว้กระทบข้างกระป๋องหรือป๊ีบสง่เสยีงดงัท าให้สตัว์ทีกินผลไม้ตกใจหนีไป  

     2. ภาษา ของจังหวัดสตูลประกอบดวยกลุมชน 2 วัฒนธรรม ไดแก ชาวไทยมุสลิมมีเชื้อสายมลายู
เดิม บางสวนยังใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน กับชาวไทยพุทธซึ่งมีความสัมพันธแกับเมืองนครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และ ตรังมาแตอดีต เนื่องจากวา เมืองสตูลตกอยูภายใตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช
มายาวนาน จึงไดรับอิทธิพลดานภาษาไทยทองถิ่นภาคใต จนกลายเป็นลักษณะเดนประการหนึ่งของจังหวัดนี้ 
คือชาวไทยมุสลิมสวนใหญพูดภาษามลายูไมได ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยูไมก่ีทองที่ ที่ชาวไทยมุสลิมนิยมใช
ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน ไดแก ตําบลเจ฿ะบิลัง ตําบลตํามะลัง ตําบลปูยู ตําบลบานควน และตําบลฉลุงบาง
หมูบาน 

   - ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล จากเอกสารรายงานการวิจัยของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
พ.ศ.2542  เรื่อง ภาษาถ่ินจังหวัดสตูล ไดจําแนกลัษณะภาษาถ่ินจังหวัดสตูลออกเป็น 4 กลุม ดังนี้  

กลุมท่ี 1  พูดภาษามลายูในชีวิตประจําวัน ไดแก ตําบลเจ฿ะบิลัง ตําบลตํามะลัง ตําบลปูยู และ
ตําบลฉลุง(บางหมูบาน)  

กลุมท่ี 2  พูดภาษาใตสตูลสําเนียงควนโดนลักษณะเดนอยูที่การออกเสียงทายคําหรือตอนจบ
ประโยคมักขึ้นเสียงสูง นิยมพูดกันในทองที่อําเภอควนโดน ตําบลทุงนุยของอําเภอควนกาหลง และบางทองที่
ของอําเภอเมืองสตูล ซึ่งติดตอกับอําเภอควนโดน 

กลุมท่ี 3  พูดภาษาใตสตูลสําเนียงละงู มีลักษณะเดนที่การใชคําเฉพาะถิ่น เป็นที่เขาใจยากของ
คนตางถ่ินนิยมพูดกันในหลายตําบลของอําเภอละงู  

กลุมท่ี 4  พูดภาษาใตสํานเนียงทั่วไป คลายคลึงกับจังหวัดใกลเคียง คือ พัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ถือเป็นคนสวนใหญของจังหวัดสตูล 
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    8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
             จังหวัดสตูล ด าเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง น าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยการท างานบูรณาการกับ
ส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่าย OTOP ระดับ
อ าเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ   
    ในปี 2557-2558 จังหวัดสตูล มีผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  ขึ้นทะเบียนจํานวน 204 ราย                       
มีผลิตภัณฑแทั้งสิ้น 426 ผลิตภัณฑแ 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP 
 

ที ่ ประเภท รวมทั้งสิ้น 
1 อาหาร 185 
2 เครื่องดื่ม 23 
3 ผา เครื่องแตงกาย 107 
4 ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 83 
5 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 28 

รวม 426 
 

มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑแชุมชนและทองถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยจังหวัดไดสนับสนุน สงเสริมใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดรวมจัดแสดงและจําหนาย OTOP 
กับหนวยงานภาคี หางสรรพสินคา สถานที่ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เชน งาน 
OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, งานของดีชายแดนใต เป็นตน และมีการเผยแพรสินคา OTOP ของจังหวัด
ใหเป็นที่รูจักอยางแพรหลาย ทําใหมูลคาการจําหนายสินคา OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 
ตารางแสดงมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP 
 

ที ่ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 537,100,000 601,709,305 640,727,722 

ที่มาของข้อมูล  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  21  มิถุนายน  2559  
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      ภาพแสดงแผนภูมิแสดงมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล 

 
 
สําหรับผลการพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพสินคาเกษตรและสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตาม

รอยพระราชดําริ ครูและนักเรียนโรงเรียนศูนยแเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 30 โรงเรียน จํานวน 330 คน 
สามารถนําผลผลิตมาทําอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะสําหรับบริโภคในโรงเรียน
สามารถถายทอดความรูสูครัวเรือนและชุมชน ครัวเรือนเกษตรกรมีความรูความเขาใจสามารถนอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งสงผลใหประชาชนมีความสุข “ม.อ.โพล” โดยศูนยแบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ 14 จว.ภาคใต เพ่ือเป็นขอมูล
ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตอผูที่เก่ียวของ เริ่มครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2559 พบ จ.สตูล เป็นจังหวัดที่
ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในภาคใต 

ภาพแสดงข้อมูลความสุขของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2559 
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- ปัจจัยความส าเร็จ 

ส าหรับการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานสินค้า OTOP จังหวัดได้สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจ าหน่าย OTOP กับหน่วยงานภาคี 
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, 
OTOP Midyear, งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ท าให้มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ปัจจัยความส าเร็จด้านการพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริ าารมีสววนวรววมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจาก
ความต้องการของประชาชนเองส่งผลเกิดการอยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข ด้วยชีวิตแบบพอเพียง 

- ปัญหาอุปสรรค 
จังหวัดสตูลโดยส่วนใหญ่วิถีเกษตรมีลักษณะเกษตรแบบครัวเรือนเป็นหลัก ไม่เน้นการค้าขาย

ไม่มีศูนย์จ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง การบริหารจัดการรวมกลุ่ม ที่
ไม่ต่อเนื่องและมั่นคง ไม่มีอ านาจต่อรองพ่อค้าคนกลาง ขาดการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน ในการ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ประชาชนขาดองค์ความรู้ ทักษะด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตร หรือนวัฒกรรมใหม่ๆในการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป  

 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    9.1 น้ า 
   สภาพปัญหาและสาเหตุของน้ําทวม สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนัก ลําน้ํามีความลาดชัน 
สูง หนาตัดของลาน้ํามีความกวางไมสม่ําเสมอ และอิทธิพลของน้ําขึ้น -น้ําลงของทะเลอันดามันทําใหสามารถ
แยกลักษณะการเกิดอุทกภัยเป็น 2 ลักษณะ ไดแก 
           (1) น้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณตนน้ํา เป็นลักษณะน้ําทวม 
ลนตลิ่ง ซึ่งจะเกิดไมนาน มีสาเหตุเกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ําปุาไหลหลากจากตนน้ําลงมามาก  
จนเกิดน้ําลนตลิ่งในลาน้ําสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูงและหนาตัดของลาน้ํามีความกวางไมสม่ําเสมอ เขาทวม
พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเวลาชวงสั้นๆ ประกอบกับมีเสนทางคมนาคมที่ตัดผานพ้ืนที่ขวางทิศทางการไหล 
ของน้ําในเขตจังหวัดสตูลมีหมูบานที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัยจากน้ําทวมฉับพลัน 3 หมูบาน 

  (2) น้ําทวมขังลนตลิ่ง (Inundation) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ดานลางของลุมน้ําชวง 
ที่น้ํ าจาก ลําน้ํ าสายหลักจะไหลลงสูทะเล เป็นลั กษณะน้ําทวมขังลนตลิ่ ง ซึ่ งมีสาเหตุจากลักษณะ 
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบแองกระทะ และมีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลไมมากนัก ทําใหเมื่อเกิดฝนตกหนักใน
บริเวณตนน้ําจนเกิดน้ําไหลหลากมารวมตัวกันในบริเวณลาน้ําตอนลางที่มีความลาดชันนอยและน้ําทะเลหนุน
ขึ้นสูงดวยแลว จะทาใหประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสูทะเลต่ํา สรางความเสียหายเป็นพ้ืนที่กวาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยูบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงในบริเวณทั้งสองฝั่งของลาน้ําสายหลักในเขต
จังหวัดสตูลมีหมูบานที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัยจากน้ําทวมขัง 27 หมูบาน และหมูบานที่เสี่ยงตอการเกิด
อุทกภัยจากน้ําลนตลิ่งทั้งสองฝั่งของลําน้ําจํานวน 23 หมูบาน โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก 

 
 



แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล      81 

 

  2.1.) การเปลี่ยนแปลงความลาดเทของทองลาน้ําจากตนน้ํามาหาทายน้ํา คือ ตอนตนน้ําทองลํา
น้ํามีความลาดชันสูง ประมาณนอยวา 1:500 และบริเวณทายน้ํามีความลาดชันนอยจนถึงแบนราบประมาณ 
1:2,770 ในคลองละงู ประมาณ 1:20,000 ในคลองมาบัง (ชวงผานเทศบาลเมืองสตูล ) และประมาณ  
ลําน้ํา 1:4,000 ในคลองทาแพ (ชวงผานบานทาเรือและบานสาคร อําเภอทาแพ ) กอนที่นาจะไหลผานบริเวณ
ปุาชายเลนไปชนกับ น้ําทะเล 

2.2) ปริมาณน้ําที่ไหลผานลําน้ําในชวงเกิดอุทกภัยมีปริมาณมากกวาความจุของลําน้ํา เนื่องจาก
คลองละงูมีความจุใหปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยสูงสุด 86.26 ลบ.ม./วินาที คลองมาบังมีความจุใหปริมาณน้ําไหล
เฉลี่ยสูงสุด 43.40 ลบ.ม./วินาที และคลองทาแพมีความจุใหปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยสูงสุด 35.05 ลบ.ม./วินาที 

    2.3) จุดออกของลาน้ํากอนไหลลงสูทะเล เปรียบเสมือนเป็นอาคารทดน้ํา กลาวคือ 
- เป็นพื้นที่ปุาชายเลนเสมือนฝายในลาน้ําธรรมชาติ 
- การขึ้นลงของน้ําทะเลวันละสองครั้ง ทาใหระดับของน้ําจืดกับน้ําทะเลในชวงน้ําขึ้นมีความ

แตกตางกันนอยมาก จึงไมสามารถระบายน้ําออกสูทะเลไดสะดวก 
- จํานวนจุดออกสูทะเลมีเพียงสามชองทางเทากับจานวนลาน้ําที่เกิดอุทกภัยทาใหไมสามารถ

แบงน้ําที่เกิดอุทกภัยใหไหลออกสูทะเลไดเพ่ิมข้ึน 
 สภาพน้ําทวมที่เคยเกิดขึ้น จะเกิดแบบน้ําทวมขังลนตลิ่ง ( Inundation) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้น 
บริเวณพ้ืนที่ดานลางของลุมน้ํา ชวงที่นาจาก ลาน้ําสายหลักจะไหลลงสูทะเล เป็นลักษณะน้ําทวมขังลนตลิ่ง  
ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบแองกระทะ และมีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลไมมากนัก  
ทําใหเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณตนน้ําจนเกิดน้ําไหลหลากมารวมตัวกันในบริเวณลาน้ําตอนลางที่มีความลาด
ชันนอยและน้ําทะเลหนุนขึ้นสูงดวยแลว จะทาใหประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสูทะเลต่ํา สรางความเสียหาย
เป็นพื้นที่กวาง 
  การพัฒนาแหล่งน้ าในปัจจุบัน 
  จังหวัดสตูลไดมีการพัฒนาแหลงน้ํ า เพ่ือนํามาใชประโยชนดานอุปโภคและบริโภค  
เพ่ือการเกษตรนอกจากนั้นยังชวยบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูฝนอีกดวย มีหนวยงานตาง ๆ เขาดําเนินงานหลาย
หนวยงานเชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นตน 
  ก) การพัฒนาแหลงน้ําใตดินและบอน้ําตื้น การพัฒนาน้ําใตดินขึ้นมาใช มีการกระจายอยู
ทั่วไปสวนใหญมีการนาขึ้นมาใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้ําที่สามารถสูบขึ้นมาใชมีตั้งแตเล็กนอย  
จนถึง 8ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง บางแหงมีปริมาณน้ํามากถึง 50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมี
ตั้งแต 6-40 เมตร และน้ําอยูในเกณฑแคุณภาพดี น้ําที่ไดสวนใหญจะเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคเทานั้น 
ยังไมมีการพัฒนามาใชทางการเกษตร 
   ข) การพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน การพัฒนาแหลงน้ําซึ่งดําเนินการโดยโครงการชลประทานสตูล 
เป็นหนวยงานรับผิดชอบหลัก และแหลงน้ํา ชลประทานที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวย แหลงน้ําตามโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง ,โครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย - 
มาเลเซียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ , สถานีสูบน้ําดวยไฟฟูา ที่สรางแลวเสร็จถึงปัจจุบันจํานวน  
144 แหง สามารถกักเก็บน้ํา ไดประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ไดรับประโยชนแจากโครงการ
ชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร 
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 สภาพปัญหา 

 พื้นที่ต้นน้ า 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ตนน้ํามาจากพ้ืนที่ปุาที่เป็นภูเขาอยูทางดานทิศเหนือ และ  
ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A และ 1B ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสมเป็นที่ตนน้ํา มีปัญหาการลักลอบ
ตัดไม นําไปแปรรูปจําหนาย และการตัดไมเพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพารา พ้ืนที่ปุาไมลดลงเฉลี่ยปีละหลาย
พันไร เชนในบริเวณปุาอนุรักษแและบริเวณเขตติดตอของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ตนน้ําของอําเภอควนกาหลง อําเภอควนโดน และอําเภอละงู การบุกรุกปุาเพ่ือทําการเกษตร ในพ้ืนที่
ตนน้ํา สงผลใหความชุมชื้นของผืนปุาลดลง น้ําฝนกระทบผิวดินโดยตรง ไหลเร็ว เกิดการชะลางพังทลายของดิน
ในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากประมาณรอยละ 0.3 ของพ้ืนที่ ซึ่งถือวาปัญหาการชะลางพังทลายยังมีนอย น้ําปุา
ไหลหลากจากตนน้ําลงมามาก จนเกิดน้ําลนตลิ่งในลําน้ําสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูง และหนาตัดของลําน้ํามี
ความกวางไมสม่ําเสมอ เขาทวมพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเวลาชวงสั้นๆ 

 พื้นที่กลางน้ า 

 มีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และในการสนับสนุนการทองเที่ยว สําหรับการ   
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรมีนอยถึงปานกลาง เฉพาะพ้ืนที่ที่มีการทํานา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาด
ควบคุมและการวางแผนอยางเหมาะสม มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้ําตางๆ การถมที่ดินในพ้ืนที่แกมลิง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุใหมีพ้ืนที่กักเก็บน้ําและทางระบายน้ําลดลง แมจะมีการกอสรางทอลอดแลวแตก็ยังมี ไม
มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้ําไดทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้ําและชะลอน้ําหลากในลุมน้ํากอนที่
จะไหลเขาสูเขตเมืองและชุมชนมีไมเพียงพอ 

 พื้นที่ปลายน้ า 

 การทองเที่ยวและการพัฒนาที่กระจายตัวทําใหมีปัญหาขยะ น้ําเสีย และการบุกรุกปุาชายเลน             
เพ่ือประกอบธุรกิจ 
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    9.2  ป่าไม้ 
ตารางรายชื่อและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ล าดับที่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ (ไร่) 
1 ปุากุปังและปุาปุโล฿ต 107,025.00 

2 ปุาเขาคอม ปุาเขาแดง และปุาเขาใหญ 55,408.00 

3 ปุาเขาหมาไมหยก 13,125.00 

4 ปุาควนกาหลง 11,887.00 

5 ปุาควนโต฿ะอม ปุาควนขี้หมา และปุาควนทาหิน 11,306.00 

6 ปุาควนทังและปุาเขาขาว 23,619.00 

7 ปุาควนบอน้ํา 400.00 

8 ปุาควนบารายี ปุาควนโรงพัก และปุาควนสังหยดุ 9,687.50 

9 ปุาดงเชือกชาง 28,625.00 

10 ปุาตระ ปุาหวยหลอด และปาุเขาขุมทรัพยแ 93,750.00 

11 ปุาพะยอมงาม 4,187.50 

12 ปุาหวยบวง ปุาเขาแดง และปาุเขาโต฿ะด ู 1,875.00 

13 ปุาหัวกะหมิง 9,1643.00 

14 ปุาเลนจังหวัดสตลู  
ตอนท่ี ๑ 

89,281.00 

15 ปุาเลนจังหวัดสตลู ตอนที่ ๒ 25,950.00 

16 ปุาเลนจังหวัดสตลู ตอนที่ ๓ 30,593.75 

17 ปุาเลนจังหวัดสตลู ตอนที่ ๔ 55,687.00 

18 ปุาเลนจังหวัดสตลู ตอนที่ ๕ 75,924.80 
 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

    9.3  ภูเขา 
จังหวัดสตูล มีเทือกเขาที่สําคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี และมีภูเขาที่สําคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา 

เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต฿ะพญาวัง 
    9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
          คุณภาพอากาศ 
    จังหวัดสตูลไมมีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญและการจราจรยังไมหนาแนน คุณภาพ
อากาศจึงยังไมเป็นปัญหา แตจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณแไฟไหมปุา ในประเทศอินโดนีเซียที่กอใหเกิด
หมอกควันและฝุุนละอองหรือที่เรียกวาสถานการณแหมอกควันขามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหวางเดือนมิถุนายน -
ตุลาคม ของทุกปี  และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดสงหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศมาจอดประจํา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพ่ือเฝูาระวังสถานการณแดังกลาว ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศพบวา คุณภาพอากาศอยูในเกณฑแมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
รายละเอียดดังตาราง  
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ตารางผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี 2556 - 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 

 
 

สารมลพิษ 
ค่าเฉลี่ยความ
เข้มข้นในเวลา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 

ค่ามาตรฐาน 
ปี  

2556 
ปี  

2557 
ปี  

2558 
ฝุุนละอองขนาดไมเกิน  10 ไมครอน 24 ชม. 35 31 43 ไมเกิน  120  มคก./ลบ.ม. 
ก฿าซคารแบอนมอนนอกไซดแ (CO) 1 ชม. 0.53 0.90 0 ไมเกิน  30 ppm  

8 ชม. 0.53 0.90 0 ไมเกิน  9 ppm  
ก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแ (SO2) 1 ชม. 1 0 1 ไมเกิน  300 ppb  
ก฿าซไนโตรเจนไดออกไซดแ (NO2) 1 ชม. 6 5 11 ไมเกิน  170 ppb  

ก฿าซโอโซน (O3) 1 ชม. - 16 12 ไมเกิน  100 ppb  
8 ชม. - 16 12 ไมเกิน  70 ppb 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

ภาพหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  การจัดการขยะมูลฝอย ในปัจจุบันเป็นหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่  ตามพระราช -
บัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  ดังนั้น หาก
แยกรายละเอียดของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเขตการปกครองสวนทองถิ่น พบวา ในปี 2558 มีขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสตูล วันละ 294.48 ตัน รวม 107,488.85 ตัน/ปี (คํานวณภายใตฐานประชากร 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2557 และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย ระดับเทศบาลเมือง 1.15 
กิโลกรมั/คน/วัน เทศบาลตําบล 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน และองคแการบริหารสวนตําบล 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน) 
แบงเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จํานวน 7 แหง 24,433.07ตัน/ปี และองคแการบริหารสวนตําบล 
34 แหง 83,055.77 ตัน/ปี คิดเป็นรอยละ 22.7 และ 77.3 ตามลําดับ 
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ปี 2559 จังหวัดสตูลไดมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางข้อมูลการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท 

ประเภทขยะ 
ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

ก าจัดได ้
วิธีการก าจัด 

จ านวนที่เหลือ 

ปริมาณ
(ตัน) 

รอยละ 
ปริมาณ
(ตัน) 

รอยละ 

1. ขยะมูลฝอยตกคาง (ตนั) 32,323 13,874 43 ฝังกลบ 18,449 57 

2. ขยะมูลฝอยชุมชนใหมที่เกิดข้ึน 297.5 64 21.5 ฝังกลบ 

ถูกหลัก 

233.5 78.5 

3. ของเสียอันตราย - *1.5 - จางเอกชน - - 

4. มูลฝอยติดเชื้อ 0.280 0.280 100 เตาเผาขยะ - - 

5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย - - - - - - 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 

            จังหวัดสตูลมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 13 แหง มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มีการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยแกําจัดขยะมูลฝอย
รวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนยแกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตําบลกําแพง  

 ตารางข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 13 แห่ง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

อ าเภอ 

สถานที่ก าจัดขยะ 
(แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย (แหง่) 

อปท.
เจ้าของ 

เอกชน
เจ้าของ 

เทกอง 
เตาเผา
ขยะ 

ฝังกลบ RDF ผสมผสาน 
ผลิต
ไฟฟ้า 

อื่นๆ 

เมือง 6 - 4 1 1 - - - - 

ทาแพ 2 - 2 - - - - - - 

ละง ู 2 - 1 - 1 - - - - 

ควนกาหลง 2 - 2 - - - - - - 

ทุงหวา 1 - 1 - - - - - - 

รวม (แห่ง) 13 - 10 1 2 - - - - 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 
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10.  อ่ืนๆ  

รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน 

  - รายได : ครัวเรือนจังหวัดสตูล มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 23,209 บาท  สวนใหญเป็นรายได
จากการทํางาน (รอยละ 85.82) 
  - คาใชจาย : ครัวเรือนจังหวัดสตูล ในปี 2558 มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 19,591 บาท 
คาใชจายรอยละ 36.5 เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ               
รอยละ 20.6  
  - หนี้สินของครัวเรือน : ครัวเรือนจังหวัดสตูลประมาณ 8 หมื่นครัวเรือน พบวารอยละ 46.76 
เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 145,458 บาท ตอครัวเรือน ซึ่ งหนี้สินสวนใหญ (รอยละ 
92.0) เพ่ือใชในครัวเรือน คือใชในการอุปโภคบริโภครอยละ 44.0 ซื้อบาน/ที่ดินรอยละ 27.39 และหนี้เพ่ือใช
ในการศึกษามีเพียงรอยละ 1.46 เทานั้น สําหรับหนี้เพื่อใชทําการเกษตรจะสูงกวาใชทําธุรกิจอยูรอยละ 16.81 
 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

พ.ศ. รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน 
2552 20,695 18,043 183,123 
2553 - 19,031 - 
2554 21,047 18,954 101,355 
2555 - 20,190 - 
2556 25,400 22,715 155,314 
2558 23,209 19,591 145,458 

  หมายเหตุ รายไดและหน้ีสินเก็บขอมูลเฉพาะปี พ.ศ. ท่ีเป็นปีเลขคู  
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

……………………… 
 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  

- การพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา พ.ศ.2557-2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ในจ านวน 11 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
   1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ

จัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

   2.  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
   3.  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และ

การประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 
   4.  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
   5.  ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่ง

ท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 
   6.  จัดกิจกรรมประจ าปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งปี 
   7.  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
   8.  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวให้

สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะ
การบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่  2 :  การเกษตรยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
      1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
      2. จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
      3. พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 
      4. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิว
จราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง 

   2. ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   3. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรทั้ง

ทางบกทางน้ า 
   4. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝัง

จิตส านึก และความมีวินัยในการจราจร 
   5. สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
   6. บ ารุงรักษา แหล่งน้ า ล าคลอง ให้มีประสิทธิภาพ 
   7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน                  
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

   1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ พื้นที่ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ปุาชายเลน ที่เสื่อมโทรมให้มี
ความสมบูรณ์ดังเดิม 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาพื้นที่เก็บน้ า แก้มลิง ให้เพียงพอต่อการเกษตรและการ
ด ารงชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้ 

   3. ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเฝูาระวังแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
   5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ มีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้  

     1. ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา 
     2. พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการและจัดหา

เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายให้ครบครัน 
     3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
     4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกีฬาให้มีความช านาญ มีความรู้ และทักษะในการ

บริการมากขึ้น รวมตลอดส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น 
     5. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
     1. จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่า ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริม

การอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจรรโลงไว้ลูกหลานสืบไป 
     2. ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่าง

ต่อเนื่อง 
     3. ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญพิเศษ 
     4. ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มี

คุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      1.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      2.  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
      3.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนักเรียน 

 4.  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การปูองกันและการควบคุมโรค 
 5.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 7.  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิชย์ 
   2. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

 3. ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน 
 4. สนับสนุนให้มีการเปิดพ้ืนที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : เมืองสงบสุข  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน และส่งเสริม
ให้ประชาชนเฝูาระวังเหตุและปูองกันตนเอง 

3. สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
     4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมตลอดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้

ในการปูองกันตนเองจากภัยยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10:  การบริหารจัดการที่ดี  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
     2. จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

องค์กร 
     4. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน 
     5. พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารให้ครบถ้วนเพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว

และทันเวลา 
     6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่อง 
     7. ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 11 : การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มี

แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 
     2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     3. พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
     5. ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต 
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ตารางแสดงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559  

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 หมายเหตุ 

จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ การเบิกจ่าย 
จ านวน

(โครงการ) 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ การเบิกจ่าย 
 

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
ท่องเท่ียวท่ีประทับใจ 

13 42,813,500.00 42,168,761.00 17 15,750,400.00 15,532,505.00 21 24,425,160.00 24,180,671.00  

2. การเกษตรยั่งยืน 8 3,913,900.00 3,328,121.50 4 1,884,100.00 1,745,428.00 5 7,380,000.00 6,832,320.00  

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 10 35,872,630.00 35,865,930.00 12 42,818,360.00 42,817,360.00 8 41,835,000.00 41,162,660.00  

4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

5 31,040,000.00 3,077,320.00 5 5,703,400.00 5,630,873.90 5 890,000.00 693,026.35  

5. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
เพื่อนันทนาการ 

11 10,277,000.00 10,090,699.24 16 14,054,000.00 13,848,438.25 9 13,579,850.00 13,433,977.60  

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 8,010,000.00 7,693,893.73 14 8,354,300.00 8,289,111.18 20 9,109,040.00 8,611,986.01  

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 17 24,185,000.00 23,837,237.00 11 16,017,100.00 15,816,967.00 14 13,564,320.00 12,105,803.00  

8. การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล 

2 750,000.00 750,000.00 2 248,000.00 248,000.00 2 550,000.00 545,000.00  

9. เมืองสงบสุข 8 1,872,000.00 1,861,339.40 6 690,200.00 687,880.00 9 2,900,000.00 2,561,344.00  

10. การบริหารจัดการท่ีดี 17 13,247,300.00 12,923,962.78 18 13,449,470.00 13,349,265.25 32 11,119,100.00 8,568,403.05  

11. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

15 6,644,800.00 6,565,233.52 14 13,591,780.00 13,586,382.06 1 12,012,600.00 11,064,547.02  

รวม 116 150,690,130.00 148,162,498.17 119 132,561,110.00 131,552,210.64 135 137,365,070.00 129,759,738.03  
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       ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในปงีบประมาณ พ.ศ.2560  ได้จัดท าข้ึน
ใหม่ซึ่งได้ใช้อยู่ในปีปัจจุบัน จ านวน  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

และท้องถิ่น 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การปูองกันและ

บรรเทาอุบัติภัย 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้  

2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 
2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  3:   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  
  3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ าและระบบวิศวกรรมจราจร ให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
  3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล 

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทาง
บกและทางน้ า 

3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟูา สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้  

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีแนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 
5.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  

6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาตลอดชีวิต 

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

            6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  6.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริม

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน 
  7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  
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ตารางแสดงการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์ 
ข้อบัญญัติ 2560  

หมายเหตุ จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน 17 7,600,000.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 

6 4,300,000.00 

3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถงึ 13 49,670,900.00 

4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

6 1,100,000.00 

5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 9,350,000.00 

6  พัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสขุ 52 44,882,000.00 

7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 28 12,357,000.00 

รวม 138 129,259,900.00 
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     1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีและขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2557 และผลการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา 2557 ข้อบัญญัติ 2557 

การเบิกจ่าย
รวมกันเงิน 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
ท่องเท่ียวท่ีประทับใจ 

14 29,250,000.00 13  42,813,500.00   42,168,761.00  98.49 

2. การเกษตรยั่งยืน 9 5,250,000.00 8 3,913,900.00 3,328,121.50 85.03 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย  16 80,999,000.00 10 35,872,630.00 35,865,930.00 99.98 

4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

6 3,154,0000.00 5 3,104,0000.00 3,077,320.00 99.40 

5. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
เพื่อนันทนาการ 

13 10,472,000.00 11 10,277,000.00 10,090,699.24 98.18 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 8,350,000.00 10 8,010,000.00 7,693,893.73 96.05 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 23 27,680,000.00 17 24,185,000.00 23,837,237.00 98.56 

8. การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล 

2 750,000.00 2 750,000.00 750,000.00 100 

9. เมืองสงบสุข 8 2,300,000.00 8 1,872,000.00 1,861,339.40 99.43 

10. การบริหารจัดการท่ีดี 21 14,881,000.00 17 13,247,300.00 12,923,962.78 97.55 

11. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

27 23,475,498.49 15 6,644,800.00 6,565,233.52 98.80 

รวม 149 206,561,498.49 116 150,690,130.00 148,162,498.17 98.32 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ยทุธศาสตร์ท่ี 10 ยทุธศาสตร์ท่ี 11 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

จ านวนโครงการ 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 และการเบิกจ่าย 
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จากตารางที่ 1 และแผนภูมิ 

     แสดงให้เห็นถึงโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2557 ได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิรวมทั้ง 11 
ยุทธศาสตร์ 149 โครงการ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมด หากพิจารณาเป็นราย
ยุทธศาสตร์แล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 11(ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น)มีจ านวน โครงการในแผนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 7 (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม) และลดหลั่นกันไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการน้อยที่สุดในแผนพัฒนาฯ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล) มีเพียง 2 โครงการ  

    เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการที่แปลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2557 ในภาพรวมจากจ านวน 116  โครงการพบว่า  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม มีจ านวนที่เท่ากันคือ แปลงไปสู่การปฏิบัติได้ 17 โครงการ รองลงมาได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น )                 
มีจ านวน 15 โครงการ ส าหรับยุทธศาสตร์ ที่มีโครงการจ านวนโครงการน้อยที่สุดในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล)  มีเพียง 2 
โครงการ  

    เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่าย ในภาพรวมจากจ านวนงบประมาณทั้งสิ้นตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2557 จ านวน 150,650,130. - บาท ณ สิ้นปี  สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ งสิ้นจ านวน  
148,162,498.17 บาท ซึ่งรวมถึงการกันเงิน หรือร้อยละ 98.32 ของวงเงินตามข้อบัญญัติฯ ยุทธศาสตร์               
ที่สามารถเบิกจ่ายได้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ทันสมัย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.98 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายได้น้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ยุทธศาสตร์
การเกษตรยั่งยืน) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 85.03  
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2558 และผลการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา 2558 ข้อบัญญัติฯ 2558 

การเบิกจ่าย
รวมกันเงิน 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวท่ีประทับใจ 

18 29,825,500.00 17 15,750,400.00 15,532,505.00 98.61 

2. การเกษตรยั่งยืน 5 3,200,000.00 4 1,884,100.00 1,745,428.00 92.64 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย  20 80,320,000.00 12 42,818,360.00 42,817,360.00 99.99 

4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

5 5,785,500.00 5 5,703,400.00 5,630,873.90 98.72 

5. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลศิและ
เพื่อนันทนาการ 

17 17,147,000.00 16 14,054,000.00 13,848,438.25 98.53 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น 

15 9,400,000.00 14 8,354,300.00 8,289,111.18 99.22 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 19 26,740,000.00 11 16,017,100.00 15,816,967.00 98.75 

8. การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล 

2 248,000.00 2 248,000.00 248,000.00 100 

9. เมืองสงบสุข 8 1,150,000.00 6 690,200.00 687,880.00 99.66 

10. การบริหารจดัการที่ด ี 26 14,151,3000.00 18 13,449,470.00 13,349,265.25 99.25 

11. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

24 24,654,500.00 14 13,591,780.00 13,586,382.06 99.96 

รวม 159 212,621,800.00 119 132,561,110.00 131,552,210.64 99.24 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  
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แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 และการเบิกจ่าย 
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จากตารางที่ 2 และแผนภูมิ 

     แสดงให้เห็นถึงโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2558 ได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิรวมทั้ง 11 
ยุทธศาสตร์ จ านวน 159 โครงการ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมด หากพิจารณา
เป็นรายยุทธศาสตร์แล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 10(ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี)มีจ านวนโครงการในแผนมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 11 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น) และลดหลั่นกันไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการน้อยที่สุดในแผนพัฒนาฯ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล) มีเพียง 2 โครงการ  

    เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการที่แปลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2558 ในภาพรวมจากจ านวน 119 โครงการพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี แปลงไปสู่การปฏิบัติได้ 
18 โครงการ รองลงมาคือยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ แปลงไปสู่การปฏิบัติ
ได้ 17 โครงการ นอกนั้นลดหลั่นกันไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่มีโครงการจ านวนโครงการน้อย
ที่สุดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล) มีเพียง 2 โครงการ  

    เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจากจ านวนงบประมาณทั้งสิ้นตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2558 จ านวน 132,561,110. -บาท ณ สิ้นปี  สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ งสิ้นจ านวน  
131,552,210.64 บาท ซึ่งรวมถึงการกันเงิน หรือร้อยละ 99.24 ของวงเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่สามารถเบิกจ่ายได้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การ
พาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.99 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.64  

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หน้า 103 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2559 และผลการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา 2559 ข้อบัญญัติ 2559 

การเบิกจ่าย
รวมกันเงิน 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวท่ีประทับใจ 

23 34,340,000.00 21 24,425,160.00 24,180,671.00 99.00 

2. การเกษตรยั่งยืน 5 2,380,000.00 5 7,380,000.00 6,832,320.00 95.58 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย  28 150,730,000.00 8 41,835,000.00 41,162,660.00 98.39 

4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มให้
ยั่งยืน 

5 900,000.00 5 890,000.00 693,026.35 77.87 

5. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลศิและ
เพื่อนันทนาการ 

9 7,919,000.00 9 13,579,850.00 13,433,977.60 98.93 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น 

21 8,900,000.00 20 9,109,040.00 8,611,986.01 94.54 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 17 23,690,000.00 14 13,564,320.00 12,105,803.00 89.25 

8. การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล 

2 550,000.00 2 550,000.00 545,000.00 99.09 

9. เมืองสงบสุข 12 3,190,000.00 9 2,900,000.00 2,561,344.00 88.32 

10. การบริหารจดัการที่ด ี 35 17,069,700.00 32 11,119,100.00 8,568,403.05 77.06 

11. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  

11 16,149,200.00 1 12,012,600.00 11,064,547.02 92.11 

รวม 168 265,817,900.00 135 137,365,070.00 129,759,738.03 94.46 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  
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แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 และการเบิกจ่าย 
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แผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ (ล้าน

บาท) 
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จากตารางท่ี 3 และแผนภูมิ 

     แสดงให้เห็นถึงโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2559 ได้แปลง
ไปสู่การปฏิบัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิรวมทั้ง 11 
ยุทธศาสตร์ 168 โครงการ พบว่า ทุกยุทธศาสตร์สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมด หากพิจารณาเป็นราย
ยุทธศาสตร์แล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 10 (ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี) มีจ านวนโครงการในแผนมากที่สุด คือ           
มีจ านวน 35 โครงการ รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย) 
จ านวน 28 โครงการ และลดหลั่นกันไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการน้อยที่สุดใน
แผนพัฒนาฯ  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล )              
มีเพียง 2 โครงการ  

    เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการตามแผนที่แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559 ในภาพรวมจากจ านวน 135 โครงการพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 32 โครงการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ แปลง
ไปสู่การปฏิบัติได้ 21 โครงการ นอกนั้นลดหลั่นกันไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่มีโครงการ
จ านวนโครงการน้อยที่สุดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 (ยุทธศาสตร์ การลงทุน การ
พาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล) มีเพียง 2 โครงการ  

    เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายในภาพรวมจากจ านวนงบประมาณทั้งสิ้นตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2559 จ านวน 137,365,070.- บาท ณ สิ้นปี  สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ งสิ้นจ านวน  
129,759,738.03 บาท  ซึ่งรวมถึงการกันเงิน หรือร้อยละ 94.46 ของวงเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่สามารถเบิกจ่ายได้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8  (ยุทธศาสตร์การลงทุน                   
การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.09 รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.00 นอกนั้นลดหลั่นกัน
ไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 10 (ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.06  
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ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาฯ 2560 ข้อบัญญัติ 2560  

การเบิกจ่าย  จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน 18 7,400,000.00 17 7,600,000.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ

เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
6 4,300,000.00 6 4,300,000.00 

3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 

16 74,063,650.00 13 49,670,900.00 

4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
สู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

6 1,100,000.00 6 1,100,000.00 

5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 9,350,000.00 16 9,350,000.00 

6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

52 43,822,000.00 52 44,882,000.00 

7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 29 17,411,200.00 28 12,357,000.00 

รวม 143 157,446,850.00 138 129,259,900.00 

ส าหรับยุทธศาสตร์ในปี 2560  มีจ านวน 7 ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปี 2560 มีจ านวน  143  โครงการ  งบประมาณรวม  157,446,850.- 
บาท สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ รวม
ทั้งสิ้น 138  โครงการ  งบประมาณ 129,259,900.- บาท ทุกยุทธศาสตร์สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้
ทั้งหมด ซึ่งการเบิกจ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
      -  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. 

2557 – 2559  โดยภาพรวม 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถน ายุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นไปตามสถานการณ์การพัฒนาในท้องถิ่น  โดยด าเนินการประสานแผนใน
ระดับอ าเภอ และบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างครบถ้วน ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ และมีการน าไปสู่การปฏิบัติทุกปีทั้ง 3 ปี  อนึ่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะผู้ประสานแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้รวบรวม
โครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  เพ่ือรองรับการขอเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
เช่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือประสาน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของท้องถิ่น  

                จากข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัด สามารถสรุปผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2557- 2559  ได้ด าเนินการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทั้งหมด 11 ยุทธศาสตร์ จ านวน 370 
โครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า 

1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ  มีจ านวน  51  โครงการ 
2) การเกษตรยั่งยืน  มีจ านวน  17  โครงการ 
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีจ านวน  30  โครงการ 
4) การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน มีจ านวน 15 โครงการ 
5) พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ  มีจ านวน 36  โครงการ 
6) การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจ านวน 44

โครงการ 
7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  มีจ านวน  42  โครงการ 
8) การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  มีจ านวน  6  โครงการ 
9) เมืองสงบสุข มีจ านวน  23  โครงการ 
10) การบริหารจัดการที่ดี  มีจ านวน  67  โครงการ 
11) การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   มีจ านวน 39 

โครงการ 
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จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่า มีโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

มากที่สุด จ านวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 รองลงมายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวที่ประทับใจ จ านวน 51 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.70  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 44 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.89  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ              
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.54  
ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ จ านวน 36 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.73   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย จ านวน 30 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 8.11 ยุทธศาสตร์เมือง
สงบสุข จ านวน 23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.22  ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน จ านวน 17 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 4.59  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  จ านวน 15  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.05  ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  จ านวน 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.62  ตามล าดับ 

- ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ มีจ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  มีจ านวน 18 โครงการ น าไปตั้งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 17 โครงการ งบประมาณรวม 7,600,000.- บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 94.44 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 

2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  มีจ านวน 6 โครงการ น าไป
ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 4,300,000.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ  100 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  มีจ านวน 16 โครงการ น าไปตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 13 โครงการ งบประมาณรวม 49,670,900.00

บาท คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน จ านวน 6 โครงการ น าไปตั้ง

งบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 1,100,000.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ  100 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 

5.  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 16 โครงการ น าไปตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 9,350,000.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 

6.  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข จ านวน 52 โครงการ น าไปตั้ง
งบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 52 โครงการ งบประมาณรวม 44,882,000.- 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 
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7.  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  จ านวน 29 โครงการ น าไปตั้งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 28 โครงการ งบประมาณรวม  12,357,000.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 96.55 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ 

  ทั้งนี้  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งผล                        
ให้ประชาชนและชุมชนได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับหนึ่ง  

2.2 ผลกระทบ 

      จากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลกระทบจากการ
ด าเนินงานดังนี้ 

      ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมภายในจังหวัด เพ่ือรองรับ
จ านวนนักนักท่องเที่ยวที่มีความนิยมมาเที่ยวในจังหวัดสตูลเพ่ิมมากขึ้น ท าให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีความ
เสื่อมโทรมลง มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีในแหล่งท่องเที่ยว  

                ในด้านการคมนาคมภายในจังหวัด ประชาชนมีความต้องการใช้เส้นทางคมนาคมในเขตทางหลวง
ชนบทจ านวนมากขึ้น  แม้นจะมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในชนบท แต่มีจ านวนเส้นทางคมนาคม              
อีกมากที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและบูรณะให้ได้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในชนบทได้รับความ
สะดวก ในการสัญจรมากข้ึนด้วย  

                ในด้านปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นไปสู่กลุ่มเด็ก ประชาชน 
ผู้ว่างงาน เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในเขต
อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 3.1 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1) โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการร้องขอจะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก แต่ศักยภาพของท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณจึงไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ทุกพ้ืนที่ แต่ถ้าจะให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปัญหาก็ไม่ได้การตอบสนองเท่าที่ควร เนื่องจากจะเป็น
ลักษณะการกระจายงบประมาณซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด 
 2) ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บางโครงการเกิดความซ้ าซ้อน 

     3) ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนมาก แต่งบประมาณมีอย่างจ ากัด  ซึ่งเป็นผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองไม่ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                        
ต้องกระจายงบประมาณ  
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 3.2 แนวทางการแก้ไข 
 1) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกระดับ ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและหาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  
 2) โครงการร้องขอในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนมาด าเนินการ เพ่ือให้โครงการได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง  
 3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ควรเป็นองค์กรประสานการคัดเลือก
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน ภายในเขตอ าเภอที่ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า 2 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดฯ พิจารณาน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และลดจ านวนการร้องขอที่องค์การบริหารส่วนต าบล/ เทศบาลต าบล ส่งให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยตรง 

     4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดหางบประมาณจากส่วนอื่นมาด าเนินการโครงการในส่วนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ตนเองเพ่ิมข้ึน      

 
********************** 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

………………….. 

1. ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

    สถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทย ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาที่สูงขึ้น  
ตามล าดับ แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอยําง
มาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญ
และผสมผสานกับปัจจัยภายนอก และกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็น
ระบบ เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม ดังนั้น ประเทศไทยจึงก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาระยะยาว พร๎อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให๎สามารถน าไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจัง จะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวน 
และน าพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎น หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎  ซึ่งจะท าให๎ประเทศ
ไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากัน 

วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  
                    ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

1. ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศในด๎าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

2. ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
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เป้าหมาย 

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติด ารงอยูํ
อยํางมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข             
ในทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได๎ในกลุํมประเทศรายได๎สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงใน 
ทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบ 
ด้วย  6  ยุทธศาสตร์  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้  ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตํอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ  

1.1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

1.1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

1.1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ  

1.1.5 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 27 

1.1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม  

1.1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไก ที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ
การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ า เป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน              
อันได๎แกํ โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

1.2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจน
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การพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน  

1.2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ   
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิตอลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิต
และบริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการ ที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแขํงขันของภาคเกษตร สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิ ตอลและการค๎า มาเพ่ิม
มูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น  

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ             
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น 

1.2.3  การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  

1.2.4  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง 
และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ  

1.2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

1.2.6  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐาน            
ที่แข็งแกรํงของประเทศ มีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง             
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   1.3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

1.3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง  
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1.3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์  
1.3.4 การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี  
1.3.5 การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง  
1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและ สร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม            
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ 

1.4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
1.4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

  1.4.3 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่ เอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
1.4.4 การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ

ชุมชน  
1.4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรํงอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุํงสูํการ
เป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ  

1.5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
1.5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ  
1.5.3 การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
1.5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
1.5.5 การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
1.5.6 การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ  

1.6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
1.6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
1.6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
1.6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
1.6.7 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
1.6.8 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎สํวนราชการและ
หนํวยงานตําง ๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตําง ๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลา 
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลาย
ภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 
ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางใน
การน ายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงานตําง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  

สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกัน สามารถถํายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตําง ๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวง ๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎  

ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและแผนในระดับตําง ๆ เพ่ือให๎สํวนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎าน
การจัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อยํางมี บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

  กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสูํ
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ และหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนด
แผนงาน โครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ  

การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสร๎างความเข๎าใจตํอสาธารณชน มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกกลุํม สร๎างการมีสํวนรํวมและความเป็นเจ๎าของรํวมกัน เพ่ือให๎ได๎การยอมรับจากทุกภาคสํวนใน
สังคม 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
1.2.1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
การพัฒนาประเทศไทยในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

อยูํในห๎วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก๎ปัญหาพ้ืนฐานหลายด๎านที่สั่งสมมานานทํามกลางสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดมากขึ้น การแขํงขันด๎านเศรษฐกิจจะเข๎มข๎นมากขึ้น สังคมโลกจะ
มีความเชื่อมโยงใกล๎ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร๎พรมแดน  การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยูํในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยํางมาก ขณะที่ประเทศ
ไทยมีข๎อจากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด๎านและจะเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา  ที่ชัดเจนขึ้น 
ชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท๎าทายอยํางมากที่ประเทศไทยต๎องปรับตัวขนานใหญํ โดย
จะต๎องเรํงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให๎เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด๎านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยทํามกลางการแขํงขันในโลกที่
รุนแรงขึ้นมากแตํประเทศไทยมีข๎อจ ากัดหลายด๎าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงาน สํวนใหญํมีปัญหาทั้งใน
เรื่ององค์ความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคตํอการยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนา โครงสร๎างประชากรเข๎าสูํสังคมสูงวัยสํงผลให๎ขาดแคลนแรงงาน  จ านวนประชากร                  
วัยแรงงานลดลงตั้งแตํปี 2558 และโครงสร๎างประชากรจะเข๎าสูํสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมก็รํอยหรอเสื่อมโทรมอยํางรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต๎นทุนในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร๎ายแรงตํอคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด๎อย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปรํงใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว๎าง จึงสํงผลให๎การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนา
ไมํเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที ่บางภาคสํวนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยูํข๎างหลังทํามกลางปัญหาท๎าทายหลากหลายที่เป็น
อุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกลําว ก็เป็นที่ตระหนักรํวมกันในทุกภาคสํวนวําการจะ
พัฒนาประเทศไทยไปสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในระยะยาวได๎นั้น ประเทศ
ต๎องเรํงพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด๎าน ได๎แกํ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต๎องด าเนินการควบคูํกับการเรํงยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
กลุํมที่กาลังจะเข๎าสูํตลาดแรงงานและกลุํมที่อยูํ ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให๎สอดคล๎องกับสาขาการผลิตและ
บริการเปูาหมาย และการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให๎เป็นคนที่สมบูรณ์ใน
ทุกชํวงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล๎อมการด า เนินชีวิตได๎อยํางดีโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู๎ การพัฒนาทักษะ และยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขให๎ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร๎อมทั้งต๎องสํงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลํอมเกลา
สร๎างคนดี มีวินัย มีคํานิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบตํอสังคม นอกจากนั้น ในชํวงเวลาตํอจากนี้ไปการพัฒนา
ต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองตํางๆ ให๎สูงขึ้นภายใต๎การใช๎มาตรฐาน
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ลักษณะการใช๎ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองนําอยูํที่
เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมให๎ทั่วถึงและเป็นการสร๎างฐานเศรษฐกิจและรายได๎จาก
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํมากข้ึน ซ่ึงจะชํวยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร๎าง 
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ขีดความสามารถในการแขํงขันจากการพัฒนาเมืองให๎นําอยูํ เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํทั้งตอนในและตามแนว            
จุดชายแดนหลัก นอกจากนั้น 5 ปีตํอจากนี้ไปนับวําเป็นชํวงจังหวะเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต๎องผลักดัน 
ให๎การค๎าการลงทุนระหวํางประเทศขยายตัวตํอเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคูํไปกับการ
สํงเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจาเป็นที่จะต๎องท าความตกลงด๎านการค๎าและการ
ลงทุนและการรํวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาให๎ขยายวงกว๎างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคี  กรอบ
พหุภาคีตํางๆ ควบคูํกับการผลักดันให๎ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้น  รวมทั้ง
การดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสํงเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความรํวมมือระหวําง
ประเทศในทุกระดับดังกลําวจะเป็นประตูแหํงโอกาสของประเทศไทยในการใช๎จุดเดํนในเรื่องที่ตั้ง เชิงภูมิศาสตร์
ให๎เกิดผลเต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสูํการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค๎าที่ส าคัญแหํงหนึ่งของ
ภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงให๎ความส าคัญกับการผลักดันให๎ความเชื่อมโยง ด๎านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถาบันระหวํางประเทศมีความคืบหน๎าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตํละจุดเชื่อมโยงระหวําง
ประเทศควบคูํกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเชิงกายภาพที่ต๎องเชื่อมโยงเครือขํายภายในประเทศและตํอเชื่อม
กับประเทศเพ่ือนบ๎าน ในขณะเดียวกันก็ต๎องเตรียมความพร๎อมเพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นประตูไปสูํภาคตะวันตก
และตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งกับการตํอยอดจากความ
เชื่อมโยงเชิงกายภาพสูํการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตํ างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน  จังหวัดและเมืองตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และนับวําเป็นชํวงเวลา ที่ประเทศไทยจะต๎องด าเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร๎างสังคมผู๎ประกอบการและสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยไปลงทุนในตํางประเทศ
อยํางจริงจังเพ่ือสร๎างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ  รวมทั้งเป็นการสํงเสริมการเชื่อมโยงหํวงโซํ
มูลคําในภูมิภาค โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน 
ความรํวมมือระหวํางประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาส าคัญสาหรับประเทศไทยในชํวงตํอจากนี้ไปเป็น
ความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดล๎อม และ
ความรํวมมือด๎านความมั่นคงในมิติตํางๆ ในทุกกรอบความรํวมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก
ทั้งการผลักดันให๎เกิดการใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่จากกรอบความรํวมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยูํแล๎ว           
ในปัจจุบันและการท าข๎อตกลงใหมํๆ ในระยะตํอไปภายใต๎แนวคิดการค๎าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากกรอบความรํวมมือของอาเซียนกับหุ๎นสํวน
การพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้โดยสํงเสริมความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด๎านให๎เป็นบทบาทที่สร๎างสรรค์ของ
ประเทศไทย และการสนับสนุนการแก๎ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต๎กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการน ากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด๎านคุณภาพสินค๎าและบริการ  สิทธิ
แรงงาน ความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคง ความโปรํงใส และอ่ืนๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช๎
ส าหรับประเทศไทย 
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ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนข๎อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานสาหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด๎านดังกลําว 
ทํามกลางแนวโน๎มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมํก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว  และประเทศตํางๆ กาลังเรํงพัฒนา
นวัตกรรมและนามาใช๎ในการเพ่ิมมูลคําผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการตํอสู๎                
ในสนามแขํงขันของโลกและการใช๎ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงเป็นความท๎าทายอยํางยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยที่จะต๎องเรํงพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํ การลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ให๎เป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์ และและการปฏิรูปให๎การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ โปรํงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยํางยิ่งการปรับปรุงด๎านกฎระเบียบและระบบ
การบริหารราชการแผํนดิน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุํงเน๎นการน าความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือท าให๎เกิดสิ่งใหมํที่มีมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหมํๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู๎คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอยํางถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตํอยอด รวมถึงการใช๎นวัตกรรมสาหรับ
การพัฒนาสินค๎าและบริการทั้งในระดับพ้ืนบ๎านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของ
ประชาชนในวงกว๎าง ดังนั้น การพัฒนาในชํวง 5 ปีตํอจากนี้ไปจะเป็นชํวงที่มุํงเน๎นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา
ที่เกิดจากการใช๎ความรู๎และทักษะ การใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
นามาใช๎ในทุกด๎านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับกรอบเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร๎างฐานรายได๎ใหมํที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคูํไปกับการตํอยอดฐานรายได๎
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง และ
เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนรํวมกันของทุกภาคสํวน (Thailand 4.0)  

ทั้งนี ้เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต๎แนวคิดและแนวทางดังกลําวข๎างต๎นเกิดผลสัมฤทธิ์ได๎ตาม
เปูาหมายในชํวงระยะเวลาตํางๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได๎เน๎นย้ าถึงความจ าเป็นที่จะต๎องปรับเปลี่ยนกลไก
การบริหารราชการแผํนดินส าคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด๎าน รวมถึงการปรับการ
บริหารจัดการให๎มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาค
สํวนให๎มีคํานิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของสํวนรวม และด๎วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกัน
ซับซ๎อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะสํงผลตํอการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น  
การพัฒนาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก๎ปัญหาจุดอํอนดังกลําวให๎สัมฤทธิ์ผลได๎อยํางจริงจังนั้นต๎องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอยํางขนานใหญํส าหรับประเทศไทยที่มีแผนแมํบทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะ
ก ากับทิศทาง ดังนั้น ภาคสํวนตํางๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักรํวมกันวําประเทศไทยจาเป็นต๎องมีการจัด
ทายุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นแผนแมํบทที่ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว  20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต๎องด าเนินการภายใต๎ทุกรัฐบาลอยํางตํอเนื่องเพ่ือจะบรรลุเปูาหมายอนาคต
ของประเทศท่ีวางไว๎ โดยที่แผนแมํบทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ชํวยก ากับให๎การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติตํางๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด๎านในระดับตํางๆ มีความเชื่อมโยงเป็นลาดับที่
เหมาะสมและสอดคล๎องกันภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเปูาหมายในระยะยาวที่ชัดเจนสํงผลให๎ต๎อง
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มีความตํอเนื่องในการแก๎ปัญหารากเหง๎าและการพัฒนาพื้นฐานให๎แข็งแกรํง รวมทั้งต๎องมีปรับระบบการติดตาม
และประเมินผลให๎สามารถก ากับให๎เกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สูํการจัดสรรงบประมาณและการ
ด าเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล๎องกับเปูาหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด  
    การพัฒนาภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) สูํการปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นแผนแมํบทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให๎
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได๎ก าหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปีพร๎อมทั้งประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสูํเปูาหมายระยะยาวของประเทศที่ได๎ก าหนดไว๎โดยมีแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญที่สุดที่ถํายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    
สูํการปฏิบัติในลาดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสูํการบรรลุเปูาหมายในระยะยาวได๎ในที่สุด โดยมีกลไกตามล าดับตํางๆ 
และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได๎ก าหนดเปูาหมายที่จะต๎องบรรลุใน 5 ปีแรกอยํางชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ในการ
ก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีนั้นได๎พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการตํอยอด ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการตํอไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่15 ในชํวงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นชํวงสุดท๎าย
ของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาก็จะบรรลุเปูาหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วภายในปี 2579 
ที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวมและราย
สาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี             
ในทุกด๎าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับตํอๆ ไปก็จะก าหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนามารับชํวงเมื่อผําน             
5 ปีแรกชองชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ผํานไป  

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุํงบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะ
สามารถตํอยอดในระยะตํอไปเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตํอเนื่องมาตั้งแตํแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให๎เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุํงเน๎นการพัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร๎างโอกาสและมีที่ยืนให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
และอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คํานิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคน
ให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตํอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  



แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดสตูล หน๎า 121 
 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผน                     
พัฒนาฯ ฉบับที ่12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกลําวสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ ได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ            
การด ารงอยูํอยํางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจด๎อยกวํา  

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดใน
ด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็น
ยอมรับรํวมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการ
ส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุํมเปูาหมายในสังคมไทย โดย
ก าหนดไว๎ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ที่ยั่งยืน สังคม 
ไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน๎อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู๎และ
เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู๎ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นคํานิยมที่ดี มีสุขภาพรํางกายและจิตใจที่
สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูํ
บนฐานของการใช๎นวัตกรรมนาดิจิทัลสามารถแขํงขันในการผลิตได๎และค๎าขายเป็นมีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเดํนเป็นที่ต๎องการในตลาดโลก  เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ เชํน การให๎บริการคุณภาพทั้งด๎านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด๎านสุขภาพ 
และทํองเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแหํงอนาคตที่ใช๎นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตํอยอดฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมํๆ เพ่ือนาประเทศไทยไปสูํการมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุํงเน๎นการสร๎าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุํมประชากร  ชั้นกลางให๎กว๎างขึ้น 
โดยกก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได๎ของ กลุํมประชากรรายได๎
ต่ าสุดร๎อยละ 40 ให๎สูงขึ้น นอกจากนี ้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ ภูมิปัญญาและพัฒนา 
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นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตํอไปสาหรับทุกภาคสํวนในสังคมไทย โดยที่
เส๎นทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วนั้นก าหนดเปูาหมายทั้งในด๎านรายได๎  ความเป็นธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร๎างสังคมที่มีคุณภาพและมี ธรรมาภิบาล และความเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

6. ยึด “หลักการนาไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมตํอในล าดับแรกที่จะกากับและ สํงตํอแนวทางการ
พัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให๎เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตํละด๎านอยํางสอดคล๎องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให๎ความส าคัญกับการใช๎กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ  
เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับความส าคัญสูง  และได๎
ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองตํอเปูาหมายการพัฒนาได๎อยํางแท๎จริง  รวมทั้งการ
ก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวําในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผําน ๆ มา                  
ในการก าหนดเปูาหมายได๎ค านึงถึงความสอดคล๎องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็น
กรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับยํอยลงมาท่ีจะต๎องถูกสํงตํอและก ากับให๎สามารถด าเนินการให๎เกิดขึ้น
อยํางมีผลสัมฤทธิ์ภายใต๎กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายเงินงบประมาณ
แผํนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการ ที่สอดคล๎องเป็นสาระ
เดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือ
เป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผํนดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญใน
ระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน๎นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคัญในด๎านตํางๆ  

 1.2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุํงเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่
พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุํงตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต๎ระยะเวลา 5 ปี               
ตํอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล๎อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บํงชี้ถึง 
จุดแข็งและจุดอํอนของประเทศ และการสะท๎อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให๎การ
พัฒนาในด๎านตําง ๆ บรรลุผลได๎ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได๎ค านึงถึงการ
ตํอยอดให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางตํอเนื่องภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับตํอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได๎ ดังนี้ 
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      1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คํานิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจน เป็นคนเกํงที่มีทักษะความรู๎
ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ๎ 

1.3 เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้ น สร๎างความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

1.5 เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  

1.6 เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ  

1.7 เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก  

      2. เป้าหมายรวม  
เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ประกอบด๎วย  
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมท่ีมีรายได๎ต่ าสุดร๎อยละ 40 มีรายได๎เพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ 15  

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและบริการ  มีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู๎ชั้นสูง
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ใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสูํภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 ตํอปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือตํอการขยายตัวของภาคการผลิตและ
บริการ  

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสํงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
4 ภายในปี 2563 เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการ
อยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน๎าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให๎อยูํ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํงสินค๎าและค๎ามนุษย์ลดลง มีความ
พร๎อมที่ปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสํง โลจิสติกส์ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่
ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคําการลงทุนและการสํงออกของไทยใน                 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิม
การใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากงํายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช๎จํายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู๎ความ 

     1.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา  
 1.1 ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม              
ที่พึงประสงค์ 
 1.2 พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะความรู๎ และความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา 
 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ 
 1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด๎าน
สุขภาพ 
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 1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 1.7 ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทางการพัฒนา  
2.1 เพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ 40 ที่มีรายได๎ต่ าสุดให๎สามารถเข๎าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชี 
2.2 กระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎

ครอบคลุมและท่ัวถึง  
2.3 เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา  
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม 
 3.2 การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
 4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างสมดุลของการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน
และเป็นธรรม 
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให๎เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 4.3 แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม 
 4.4 สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 4.5 สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว ตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ  
 4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 4.8 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา  
 5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให๎เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
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 5.2 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับมือ                
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 5.3 การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ 
 5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว๎ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
 5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่
เกี่ยวข๎องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

แนวทางการพัฒนา  
6.1 ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส 

ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา  
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานสากล  
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับ

สากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา  
7.1 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านขนสํง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด๎านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา  
8.1 เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม 
8.2 พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลย 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา  
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง 
9.2 การพัฒนาเมือง 
9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา  
10.1 ขยายความรํวมมือทางการค๎า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํสาหรับ

สินค๎าและบริการของไทย  
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความรํวมมือ

อนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออานวย
ความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส  

10.3 พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนใน
ภูมิภาค  

10.4 สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ (Outward investment) ของผู๎ประกอบการไทย 
10.5 เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
10.6 สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
10.7 เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร๎างสรรค์เพ่ื 
10.8 สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความม่ันคง 
10.9 บูรณาการภารกิจด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ  
10.10 สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

      แนวคิดและหลักการ 
1. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล  

เป็นธรรมและมีภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํ
กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคนผลประโยชน์ของประชาชนภูมิสังคมยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให๎สังคม
สมานฉันท์ และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
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2. หลักการ มุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตําง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการ แผํนดิน เพ่ือสร๎างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

    (1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
                         (2)  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที่ 

         ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
   ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศเป็นผลให๎จ าเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม      
การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 

1. พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศให๎เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก            
เฉียงใต๎เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะ 
       (1) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชํน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ขอนแกํน - มุกดาหาร                    
แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ - สระแก๎ว - ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง – ชุมพร - บางสะพาน  
แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา – กระบี่ – สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล - สงขลา 
       (2) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ - ใต๎ (North South Economic 
Corridor) ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจเชียงของ – เชียงราย – พิษณุโลก – นครสวรรค์ - จังหวัดปริมณฑล                       
แนวเศรษฐกิจหนองคาย – อุดรธานี – ขอนแกํน – นครราชสีมา - จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง – ชลบุรี –
ฉะเชิงเทรา – สระแก๎ว – บุรีรัมย์ - มุกดาหาร 
   2. พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวํางประเทศ 
โดยเน๎นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ - ใต๎ และตะวันออก - ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ สามารถ
ในการแขํงขันเชิงพ้ืนที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเชื่อมโยงโครงขํายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน 

4. สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให๎ยั่งยืน ได๎แกํ พัฒนาแหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรม 
และการจัดให๎มีการจัดการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ 

  (1) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคการผลิตหลักให๎เจริญเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค๎าอาหาร  
พัฒนาการทํองเที่ยว 
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  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลํงสร๎างรายได๎และการจ๎างงานให๎แกํ                
ภาค โดยพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านภายใต๎กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  
พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนสํ งทาง
ทะเล 

(3) พัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพและมีภูมิคุ๎มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดย
การพัฒนาความรู๎ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร๎างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด๎อยโอกาสให๎
สามารถพ่ึงตนเองได๎  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด๎านอาชีพและรายได๎ 
และการอ านวยความเป็นธรรมและสร๎างภูมิค๎ุมกันแกํคนกลุํมเสี่ยงเพ่ือแก๎ปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ 
  (4) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ 
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนสูํการพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได๎จาก
ทรัพยากรในท๎องถิ่น และสํงเสริมการใช๎กระบวนการชุมชนเข๎มแข็งเพ่ือสร๎างสันติสุขโดยเฉพาะการใช๎      
กระบวนการชุมชนเข๎มแข็งแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
  (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิ เวศน์      
อยํางยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร๎างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให๎เป็นฐานการผลิตอยํางยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดผลกระทบด๎าน
คุณภาพชีวิต 

     1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต ้

              กลุํมจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ประกอบด๎วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส โดยกลุํม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีอัตลักษณ์ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural Trade & Tourism) 
มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานโดยอาศัยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ที่โดด
เดํน เชํน อาหารพ้ืนเมือง ศิลปวัฒนธรรม สินค๎า ประมง การให๎บริการด๎านสุขภาพ  และมุํงเน๎นการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมยางพารา/ไม๎ยางพารา 

วิสัยทัศน์ : เมืองยางพารา การค๎าชายแดน และการทํองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนอยํางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 3 ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาโครงขํายคมนาคมระบบโลจิสติกส์และวาง  
                                ระบบปูองกันสาธารณภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎า 
                                ยางพาราและการตลาดอยํางเป็นระบบครบวงจร 
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ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  

ด้านเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด : 
1. อัตราการขยายตัวมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัดฯ เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2.5 (อัตราฐานเฉลี่ย 3 ปี) 

253,925 ล๎านบาท 
2. อัตราการขยายตัวของรายได๎การทํองเที่ยว เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 8 (คําเฉลี่ย 3 ปี 55,115 ล๎านบาท) 
3. อัตราการขยายตัวของมูลคําการค๎าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพิ่มข้ึนร๎อยละ 6 (คําเฉลี่ย 3 ปี 

598,658 ล๎านบาท) 
4. วงเงินลงทุนที่ได๎รับอนุมัติสํงเสริมการลงทุนของกลุํมจังหวัดเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 25 

    1.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

           1. วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 

  “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” 

 นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
   1) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศการทํองเที่ยวอยํางมีความรับผิดชอบในแหลํงธรรมชาติเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่นและแหลํงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล๎อมโดยมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของ              
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องภายใต๎การจัดการอยํางมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น เพ่ือมุํงเน๎นให๎เกิดจิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศ 
อยํางยั่งยืน  ประกอบด๎วย 

- การทํองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล   
- การทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
- การทํองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  
- การทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
- การทํองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

2) อุทยานธรณีโลก (Geopark) หมายถึง พ้ืนที่ที่ประกอบด๎วยแหลํงอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหลํง
ธรณีวิทยา หรือแหลํงอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เป็นที่รู๎จักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหลํงทํองเที่ยวธรณีวิทยาและแหลํง
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหลํงโบราณคดี เมืองเกํา และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ท๎องถิ่นเมืองเกํา โดยน าทรัพยากรเหลํานี้มาบริหารจัดการ สร๎างเรื่องราวเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว และ
ผลักดันให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีรายได๎ โดยมีกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ภายใต๎การจัดการอยํางมี
สํวนรํวมของท๎องถิ่น เพ่ือมุํงเน๎นให๎เกิดจิตส านึกตํอการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอยํางยั่งยืน 
สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัดและประเทศชาติได๎อยํางมั่นคงองค์กร Unescoรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก                  
ซึ่งจังหวัดสตูล ได๎ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล 
(SatunGeopark) เพ่ือผลักดันไปสูํระดับประเทศในปี 2558 และระดับโลกภายในปี 2561 เพ่ือเป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก (Global Geopark) 
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3) เศรษฐกิจม่ันคง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง มั่นคง 
ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณคําและมูลคําศักยภาพในท๎องถิ่น และเห็นถึงโอกาสของการขยายฐาน 
เศรษฐกิจในอนาคต สูํการเป็นจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยูํของประชาชน
บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) สังคมน่าอยู่ ประชาชนได๎รับบริการของรัฐด๎านสุขภาพอยํางทั่วถึง การศึกษาผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
แรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสมีรายได๎ ภายใต๎การมีสํวนรํวมของชุมชน โดย
การสร๎างภูมิคุ๎มกันในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยูํใน
สิ่งแวดล๎อมท่ีดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 

5) ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส๎นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสูํอาเซียนทางตอนใต๎ เนื่องจาก
สตูลมีจุดแข็งด๎านภูมิศาสตร์ของการเป็นพ้ืนที่รอยตํอพ้ืนที่หนึ่งระหวํางประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมตํอไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได๎ เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community: AEC) สตูลจะกลายเป็นอีกชํองทางที่ส าคัญของไทยสูํกลุํมประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝุาย 
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส๎นทางนี้มีศักยภาพที่จะขยาย
การเชื่อมโยงไปสูํพมําและจีนตํอไปได๎ สิ่งเหลํานี้จะเป็นโอกาสในการสร๎างความสัมพันธ์ด๎านตํางๆ กับประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจให๎กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได๎อยํางมีนัยยะส าคัญ 

    2. พันธกิจ (Mission) 

2.1 พัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวของจังหวัดให๎เป็นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ได๎มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

2.2 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู๎ สํงเสริมการเกษตรรูปแบบกลุํมและ
พัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร 

2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุ ให๎ได๎รับบริการสุขภาพอยํางมี
มาตรฐานและทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีคุณภาพ สํงเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร๎าง
โอกาสในการเข๎าถึงการคุ๎มครองทางสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร๎างความมั่นคง
ชายแดน 

2.4 เพ่ิมศักยภาพด๎านการคมนาคมขนสํง และระบบโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน 
พร๎อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการทํองเที่ยว การเกษตร และการค๎าชายแดน ฝั่งอันดามัน
กับอําวไทย และอาเซียน 

2.5 พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล และมี
ความทันสมัย 
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   3. เป้าประสงค์รวม (Objective)  

- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัวมูลคําภาคการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมี
สันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.2561 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ.2561 

-2564 

เศรษฐกิจจังหวัดมี
การขยายตัวมูลคํา
ภาคการทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีสันติสุข 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
 

1. ร๎อยละที่เพิ่มขึ้นตํอปี
ของมูลคําผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัด (GPP) 

ปี 57 (23,189 
ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 4 ปี (1.08) 

1 
(23,420) 

1.5 
(23,772) 

2 
(24,247) 

2.5 
(24,853) 

1.75 

2.ระดับความสุขเฉลี่ย
ของคนในครวัเรอืน
เพิ่มขึ้น (คะแนนเต็ม 10) 

ปี 59 (8.23 
คะแนน) 
เฉลี่ย 4 ปี (8.14) 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (0.09) 

0.1 
(8.33) 

0.1 
(8.43) 

0.1 
(8.53) 

0.1 
(8.63) 

0.1 

3. อัตราของขยะตกค๎าง
สะสมลดลง 
(ในสถานที่ก าจัดขยะที่ไมํ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ) 

ปี 58 (18,449 
ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว 
1 ปี 58/57 = 
26.77  

45 
(10,000) 

27 
(5,000) 

16 
(2,000) 

10 
(0) 

24.5 

 
   4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

4.1 การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐานสากล  
4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค๎าชายแดน เพ่ือเพ่ิมคุณคําและมูลคํา

สินค๎าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา 
4.3 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนสํงและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา

จังหวัดและเชื่อมโยงสูํอาเซียน 
4.4 การเสริมสร๎างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยํางทั่วถึง 
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
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   5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

ประกอบด๎วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 

5.1 การยกระดับการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกเชื่อมโยงการทํองเที่ยวระดับนานาชาติ 
5.2 การสร๎างคุณคํามูลคําผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ 
5.3 การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองที่นําอยูํสะอาด สงบ และสันติสุขบนความหลากหลาย 
5.4 การเตรียมพร๎อมเมืองเชื่อมโยงเปิดสูํอาเซียนและนานาชาติ 

   6. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลยุทธ์และ Value Chain แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
แหลํงทํองเที่ยว
อุทยานธรณีโลกเชิง
นิเวศของสตูลไดร๎ับ
การพัฒนาให๎มี
มาตรฐานและสร๎าง
มูลคําการทํองเที่ยว
ของจังหวัด 
 

1.จ านวนแหลํงทํองเที่ยว
ทางธรณีวิทยา ท่ีไดร๎ับ
การพัฒนาตามเกณฑ์
สากล (แหลํง) 
(เปูาหมาย : 26 แหลํง) 

ปี 59 (8 แหลํง) 
เฉลี่ย 2 ปี (7.5) 
 

5 6 7 8 6.5 

2.ร๎อยละของรายได๎
เฉลี่ยเพิม่ขึ้นจากการ
ทํองเที่ยว  

ปี 58 (7,000 ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 3 ปี (7.09) 

2.5 
(7,17

5) 

2.75 
(7,36

7) 

3 
(7,57

7) 

3.25 
(7,80

5) 

2.87 
 

กลยุทธ์ ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์  ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (Value Chain)  ดังตํอไปนี้ 

 1. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศตามยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ได๎มาตรฐาน ค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  

 2. พัฒนาศักยภาพชุมชนทํองเที่ยว ให๎สามารถจัดการการทํองเที่ยวของตนเองอยํางมีมาตรฐาน  
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและสร๎างสรรค์เทคโนโลยีด๎านการ

ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน พร๎อมจัดระบบงาน สร๎างระเบียบรองรับ

การพัฒนาสูํมาตรฐานสากลอุทยานธรณีโลก 
 5. สร๎างคุณคําและมูลคําจากอุทยานธรณีโลกที่มีมาตรฐานสากล เชื่อมโยงสูํการทํองเที่ยว เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล๎อม อยํางสมดุล 
 6. การสํงเสริมการตลาดอุทยานธรณีสตูล เชื่อมโยงจังหวัดกับกลุํมจังหวัดและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปการบริการและการค้าชายแดน  
  เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าการเกษตรประมงและภูมิปัญญา 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลีย่ 4 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2564 

1.ผลผลิตและ
ผลิตภณัฑ์การเกษตร
ได๎รับการพัฒนาให๎มี
คุณคําและมลูคําเพิม่
ขึ้น 
 
 

1.ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลคําผลติภณัฑ์มวล
รวมการเกษตร  

ปี 57 (13,980 ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 4 ปี (1.52) 

2 
(14.260) 

2.25 
(14.580) 

2.5 
(14.940) 

2.75 
(15.360) 

2.37 

2.ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลคําการจ าหนําย
สินค๎า OTOP 

ปี 58 (640 ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 2 ปี (9.26) 

10 
(704) 

10 
(774) 

10 
(851) 

10 
(937) 

10 

3.ร๎อยละของฟาร์ม/
แปลงเกษตร/
ผลิตภณัฑ์ได๎รับรอง
มาตรฐาน 

ปี 59 (66 แปลง) 
ร๎อยละเฉลีย่ 3 ปี (98) 
 

100 100 100 100 100 

2.มูลคําการค๎า
ชายแดนของจังหวัด
สตูลมีปรมิาณเพ่ิมขึ้น 

4.ร๎อยละที่เพิม่ขึ้นของ
มูลคําการค๎าชายแดน 

ปี 58 (308 ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 3 ปี (9.6) 

10 
(338) 

12.5 
(381) 

15 
(438) 

17.5 
(515) 

13.5 

 

กลยุทธ์  ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์  ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (ValueChain)  ดังตํอไปนี้ 

1. สํงเสริมการผลิตภาคการเกษตรให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กลุํมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและผู๎ประกอบการให๎มีความสามารถในการ

ผลิต การแขํงขันด๎านการตลาด โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการค๎า เพ่ือเพ่ิมคุณคําและมูลคําสินค๎าเกษตรให๎ได๎

มาตรฐาน และสํงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
4. พัฒนามาตรฐานสินค๎า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนสูํ OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่การค๎าชายแดนทุกชํองทางให๎มีความพร๎อมทั้งการบริหารและ

การบริการที่ทันสมัยและมาตรฐาน  
6. สํงเสริมการสร๎างแหลํงจ าหนํายสินค๎าส าคัญของจังหวัด ตลาดกลางการเกษตร การค๎าออนไลน์และ

พัฒนาการบริหารจัดการการค๎าชายแดน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์  

 เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน  
 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลีย่ 4 ป ี
พ.ศ. 

2561-2564 
มีโครงขํายการคมนาคม
และโลจสิติกส์ที่
เชื่อมโยงกับแหลํงการค๎า
ชายแดนและแหลํง
ทํองเที่ยว
ภายในประเทศและสูํ
อาเซียนที่มีมาตรฐาน 
 
 
 

1. ร๎อยละของประชาชน
และนักทํองเที่ยวท่ีพึง
พอใจตํอการใช๎เส๎นทาง
ระบบคมนาคมโลจสิติกส์
ของจังหวัด 

(N/A) 
 

70 75 80 85 77.5 

2. จ านวนเส๎นทางการ
คมนาคมที่รับการ
จัดสร๎าง/พัฒนาท่ีเชื่อมโยง
กับแหลํงการค๎าชายแดน
และแหลํงทํองเที่ยว 

ปี 58 (12 
เส๎นทาง) 
เฉลี่ย 3 ปี (10.5) 
 

10 10 10 10 10 

 

กลยุทธ์  ประกอบด๎วย 5 กลยุทธ์  ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (ValueChain)  ดังตํอไปนี้ 

1. สํงเสริมระบบการคมนาคมขนสํงและการโลจิสติกส์ระหวํางชุมชนและพ้ืนที่เกษตรส าคัญภายใน
จังหวัดให๎มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน  

   2. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือเดินทางเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

3. พัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุํมจังหวัด ประเทศเพ่ือนบ๎าน และนานาชาติ ทั้ง
ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล เพื่อรองรับสินค๎าการเกษตร การทํองเที่ยว และการพัฒนาสังคม   

   4. เสริมสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมประชาชนใหมํในการใช๎เส๎นทาง การคมนาคม ที่มีระเบียบวินัยและ
เป็นสากล  

5. พัฒนาเมืองสูํเมืองดิจิทัล แหํงความทันสมัย ที่คงเอกลักษณ์เมืองนําอยูํ (Smart Satun) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต  
    และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
1.ประชาชนมีสุขภาพดี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเข๎าถึง
สวัสดิการสังคมอยําง
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. ร๎อยละการลดลงของอัตรา
การเกิดผ๎ูปุวยรายใหมํด๎วย
โรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง 

ปี 58 (2,277 ราย) 
ร๎อยละเฉลี่ย 2 ปี 
(27.56) 
 

8 
(2,094) 

8 
(1,927) 

8 
(1,773) 

8 
(1,631) 

8 

2. ร๎อยละของต าบลท่ีมีระบบ
สวัสดิการชุมชนของตนเองตํอ
ต าบลท้ังหมด 

ปี 58 (38 ต าบล) 
ร๎อยละเฉลี่ย 4 ปี 
(84.75) 

95.1 
(39) 

97.5 
(40) 

100 
(41) 

100 
(41) 

98.1 

3.ร๎อยละของผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมได๎รับการดูแลเยียวยาอยําง
ตํอเนื่องจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ปี 58 (12,145 ราย) 
ร๎อยละเฉลี่ย 4 ปี 
(87.66) 

90 91 92 93 91.5 

4. ร๎อยละของผู๎อยูํในระบบ
ประกันสังคมตํอก าลังแรงงาน
ท้ังหมด 

ปี 58 (150,949 คน) 
ร๎อยละเฉลี่ย 5 ปี 
(13.91) 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

19.5 

5. ร๎อยละของคําเฉลี่ยคะแนน 
O-NET ป.6/ม.3 เพิ่มขึ้น 

ปี 58  ป.6 (33.60 
คะแนน) 
ม.3 (42.63 คะแนน) 
ร๎อยละการขยายตัว   
1 ปี 58/57 (ป.6) = 
8.72  58/57 (ม.3) = 
6.94 

3 3.5 4 
 

4.5 
 

3.75 

2. เป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎เข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.ร๎อยละของชุมชน/หมูํบ๎าน
เปูาหมายท่ีผํานเกณฑ์ชุมชน/
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

ปี 59 (7 ชช./มบ.) 
ร๎อยละเฉลี่ย 4 ปี 
(100) 
 

100 100 100 100 100 

3. สังคมอยูํรํวมกันอยําง
สันติสุขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพ
ติดและปัญหาภัยคุกคาม
ลดลงอยํางตํอเนื่อง 

7.ร๎อยละของคดีท่ีรัฐเป็น
ผู๎เสียหาย จับกุมเพิ่มขึ้น 

ปี 58 (4,363คดี) 
ร๎อยละเฉลี่ย 3 ปี 
(18.32) 

10 
(4,799) 

12 
(5,375) 

14 
(6,127) 

16 
(7,108) 

13 

 8. ร๎อยละของจ านวนชุมชน/
หมูํบ๎าน ปลอดยาเสพติด 
(หมูํบ๎านสีขาว) ตํอชุมชน/
หมูํบ๎านท้ังหมด  

ปี 2/59 (90 ชช/มบ) 
ร๎อยละเฉลี่ย 3 ปี 
(21.26) 

15 20 25 30 22.5 
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กลยุทธ์ ประกอบด๎วย 9 กลยุทธ์  ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (ValueChain)  ดังตํอไปนี้  

1. สํงเสริมความเข๎มแข็งความอบอุํนและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวและความผาสุกในชุมชน 
2. รณรงค์สํงเสริมสร๎างนิสัยให๎ประชาชนมีสุขภาพใหมํที่ถูกสุขลักษณะพัฒนาศักยภาพสถานบริการ   

ด๎านสุขภาพ และวัฒนธรรมสุขภาพท่ีเข๎มแข็ง   
3. สํงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขํายทางด๎านสังคม รํวมจัดสวัสดิการทางสังคมให๎ชุมชน/หมูํบ๎านพ่ึงตนเอง

ทางสวัสดิการ  
4. สํงเสริมการด าเนินงานแบบบูรณาการทางด๎านสังคมของทุกหนํวยงาน ด๎วยหลักภารกิจรํวมพ้ืนที่เป็น

ฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางสูํเมืองคุณภาพชีวิตดีแบบมีสํวนรํวม  
5. พัฒนา ยกระดับฝีมือแรงงานสํงเสริมการมีงานท า และเข๎าถึงสวัสดิการประกันสังคม เพ่ือการ

พ่ึงตนเองทางรายได๎ที่มั่นคงและยั่งยืน  
6. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู๎ของชุมชนและประชาชนให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง   
7. สํงเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร๎อยในชุมชน/หมูํบ๎านและสังคมสตูลให๎มีความเข๎มแข็งมุํงขจัด

กับอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามทุกชนิด ด๎วยกลไกกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนา และการมีสํวน
รํวมของประชาชนที่ยั่งยืน  

8. สร๎างเมืองให๎นําอยูํ ด๎วยวัฒนธรรม เพ่ิมคุณคําและมูลคํา บนความหลากหลายที่กลมเกลียวอยําง
เข๎มแข็ง 

9. ยกระดับมาตรฐานบริการของรัฐ ให๎มีความทันสมัย เพ่ิมคุณภาพการบริการตามบริบทของพ้ืนที่        
ที่ประชาชนพึงพอใจ เชื่อมั่นและวางใจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

เฉลี่ย 4 ปี 
พ.ศ. 

2561-2564 
1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อมมี
ประสิทธิภาพสมดุลและ
ยั่งยืน หนุนน าการสร๎าง
เสรมิเศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

1. จ านวนพื้นที่ปุาที่ได๎รับ
การปลูกเพิม่ตํอปี (ไรํ) 

ปี 58 (134 ไรํ) 
เฉลี่ย 3 ปี (136) 

140 145 150 155 147.5 

2. ร๎อยละการเพิ่มขึ้นของ
แหลํงน้ าขนาดเล็กเพื่อ
การบริโภค 

ปี 58 (107 แหํง) 
ร๎อยละการขยายตัว
เฉลี่ย 4 ปี (8.63) 

5 
(112) 

6 
(119) 

7 
(127) 

8 
(137) 

6.5 

2. ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมของ
ชุมชนปัญหาสิ่งแวดล๎อม
และขยะลดลง 

3. อัตราของขยะตกค๎าง
สะสมลดลง 
(ในสถานท่ีก าจัดขยะทีไ่มํ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ) 

ปี 58 (18,449 ลบ.) 
ร๎อยละการขยายตัว 
1 ปี 58/57 = 26.77 
 

45 
(10,0
00) 

27 
(5,00

0) 

16 
(2,00

0) 

10 
(0) 

24.5 
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กลยุทธ์ ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์  ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (ValueChain)  ดังตํอไปนี้ 

1. สร๎างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแกํประชาชน ชุมชนและพ้ืนที่
ทํองเที่ยวทุกแหํงให๎เข๎มแข็ง  

2. ปฏิรูปการจัดการแหลํงน้ าต๎นทุนเพื่อการอุปโภค/บริโภคและการเกษตรอยํางเพียงพอและยั่งยืน  
3. สํงเสริมการปลูกปุาและปุาชายเลนให๎ครอบคลุมในพ้ืนที่จังหวัดสตูล และเติมความสมบูรณ์              

ให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ในระบบนิเวศ ปุาเขาและทางทะเล  
4. ปฏิรูประบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล๎อมจากผลกระทบของโลกร๎อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด๎วยการมีสํวนรํวมที่เข๎มแข็ง 
5. รักษาแหลํงทํองเที่ยวให๎คงความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พร๎อมสร๎างเมืองสตูลให๎สะอาดสิงแวดล๎อมดี    

ที่ยั่งยืนจากฐานของชุมชน/หมูํบ๎าน  
6. สร๎างคุณคําจากธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมสูํแหลํงพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เพ่ือพ่ึงตนเอง  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)   

         วิสัยทัศน์ 
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก   เกษตรยั่งยืน    สังคมน่าอยู่ ” 

        กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสูํมาตรฐานโลก  

2. สํงเสริมให๎ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุํมแปรรูป การลดต๎นทุน          
การสร๎างมูลคําเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมให๎ครบถ๎วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวยความ
สะดวกในแหลํงทํองเที่ยว การเกษตร และให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช๎ผังเมืองรวม 

4. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ            
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสํงเสริมและรักษาสิ่งแวดล๎อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหวํางการเป็นเมืองกับชนบท 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของสตูล โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน 

6. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎ได๎มาตรฐาน 

7. สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   
   กลยุทธ์  

1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต๎การมีสํวนรํวมของชุมชน

และท๎องถิ่น 
1.3 พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวให๎มีความรู๎และทักษะในการให๎บริการ การปูองกันและ

บรรเทาอุบัติภัย 
1.4 ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางทั้งในและตํางประเทศ 
1.5 สนับสนุน สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน  
     กลยุทธ์  

2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด๎วยการใช๎เทคโนโลยีการเกษตร 
2.2 การสํงเสริมการรวมกลุํม เพ่ือการแปรรูป ลดต๎นทุน สร๎างมูลคําเพ่ิมและการตลาด 
2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร๎างความเข๎มแข็งภาคเกษตรอยํางยั่งยืน 
2.4 การสํงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  
     กลยุทธ์  

  3.1 กํอสร๎าง ซํอมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ าและระบบวิศวกรรมจราจร ให๎มี
ความเชื่อมโยงระหวํางท๎องถิ่น 
  3.2 กํอสร๎าง ซํอมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแมํน้ าและทะเล 

3.3 จัดให๎มี ซํอมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนสํงหรือที่พักผู๎โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง            
ทางบกและทางน้ า 

3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช๎ให๎เป็นไปตามผัง 
3.5 กํอสร๎างและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอยํางเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟูา สารสนเทศและการสื่อสารอยํางทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
     กลยุทธ์  

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร๎างความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
4.3 สํงเสริมการสร๎างจิตส านึกของประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์  

5.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการมีสํวนรํวมของประชาชน 
5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท๎องถิ่น 
5.3 สนับสนุน สํงเสริมกิจกรรมทางศาสนาอยํางตํอเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข   
     กลยุทธ์  

6.1 สํงเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาตลอดชีวิต 

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 
6.3 สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

            6.4 สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

  6.6 สํงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให๎ได๎มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให๎มีความรู๎และทักษะที่สูงขึ้น และสํงเสริม

การจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาอยํางตํอเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล   
    กลยุทธ์  

7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให๎สามารถตอบสนองตํอการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให๎สามารถตอบสนองตํอการปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
  7.3 เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
  7.4 สํงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร๎างความเข๎มแข็ง
ในชุมชน 
  7.5 ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง  
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     1.5 Thailand 4.0   

 Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ(คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ  เพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศ                  
ให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได๎  

ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ยุคแรก ขอเรียกวํา 
“ประเทศไทย 1.0” เน๎นเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น ยุคสอง             
ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่อง
หนัง  เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน(2559) จัดอยูํในยุคที่
สาม ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน ผลิตและขาย สํงออก
เหล็กกล๎า รถยนต์กลั่นน้ ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0  รายได๎
ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง อยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุค
ที่สี่ ให๎รหัสใหมํวํา “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth)  มีรายได๎สูง โดย
วางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล๎าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจ ที่ชัดเจนของประเทศ                
ที่พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย “Made in 
India” หรือประเทศเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” 

  ลักษณะของ Thailand 4.0    

  “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ 
“Value Based Economy” หรือ  “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํ
การขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี  ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า 
ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 

 ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น  และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ(Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SBEs หรือ SMEs  ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises  และ  
Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า 
ไปสูํ  High  Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง 
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 เพ่ือให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัย และพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย  ดังนี้  

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ(New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น  

2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น 

3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน 
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 

4. กลุํมดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตําง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส  อี-คอมเมิร์ซ  เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น 

 

  การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ”  
เป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน                     
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตําง ๆ รํวมกันระดมความคิดผนึกก าลังกันขับเคลื่อน                   
ผํานโครงการ บันทึกความรํวมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยตําง ๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุํม 
ตําง ๆ  อันได๎แกํ  กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับปรุงแก๎กฏหมายและกลไกภาครัฐ 
พัฒนา คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคตและการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน                   
กลุํมท่ี 2  การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  กลุํมที่ 3 การสํงเสริม
การทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ   กลุํมที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐาน และ
พัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การสํงเสริมการสํงออกและ
การลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ  ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบ
และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น  

 

โดยสรุป  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่ง      
ที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศ                   
ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดั นการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ                       
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวน
ภายใต๎แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจการวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก  

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารสํวนจังหวัดสตูล หน๎า 143 
 

2.  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2564)  

     2.1 วิสัยทัศน์ 

                  “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก  เกษตรยั่งยืน   สังคมน่าอยู่” 

     2.2 ยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร๎างความเข๎มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให๎มั่นคงอยํางยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานได๎มาตรฐานและเชื่อมโยงอยํางทั่วถึง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํสังคมนําอยูํอยํางยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาล 

     2.3 เป้าประสงค์ 
               1. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
     2. มูลคํามวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
     3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี 

     2.4 ตัวช้ีวัด 
               1. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
               2. รายได๎ประชากรเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
               3. โครงสร๎างพื้นฐานที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
               4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
               5. จ านวนศิลปวฒันธรรมที่ได๎รับการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู 
               6. คําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น 
               7. จ านวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดี 
ยิ่งขึ้น 
               8. จ านวนกิจกรรมด๎านการปูองกันโรค การควบคุมและสาธารณสุขมีมากข้ึน 
               9. จ านวนสนามกีฬาที่ได๎รับการพัฒนามาตรฐาน 
              10. จ านวนหนํวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาของ อบจ. 
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2.5 ค่าเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
รวม 4 ปี (พ.ศ.61-64) 

จ านวน หน่วยนับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน  

1. จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนา ปรับปรุงให๎มี
มาตรฐาน 

8  โครงการ 

2. จ านวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี
ชีวิตชุมชน 

4  โครงการ/กิจกรรม 

3. จ านวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 8  โครงการ/กิจกรรม 
4. จ านวนชํองทางที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 5 ชํองทาง 
5. จ านวนกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวที่จัดขึ้นในชํวงปี 40  โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร๎างความเข๎มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให๎มั่นคงอยํางยั่งยืน  
1. จ านวนกลุํมเกษตรกรที่ได๎รับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 4 กลุํม 
2. จ านวนกลุํมเกษตรกรที่ได๎รับการสํงเสริม 4 กลุํม 
3. จ านวนกลุํมเกษตรกรที่น าผลงานวิจัยด๎านการเกษตรไป

ด าเนินการตํอยอด 
4 กลุํม 

4. จ านวนกลุํมเกษตรกรที่ได๎รับการสํงเสริม 4  กลุํม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎มาตรฐานและเชื่อมโยงอยํางทั่วถึง  

1. ระยะทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
- สร๎าง/ซํอมสร๎างปีละ 7 กม. 
- ปรับปรุง/ซํอมแซมปลีะ 100 กม. 

 
7 

 100  

 
กิโลเมตร 

 

2. จ านวนเขื่อนกั้นตลิ่งที่เพ่ิมข้ึน 2  โครงการ/กิจกรรม 
3. จ านวนสถานีขนสํง ที่พักผู๎โดยสารหรือทําเทียบเรือที่เพ่ิมขึ้น 4  โครงการ/กิจกรรม 
4. จ านวนกิจกรรมด๎านผังเมืองที่เข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดท า 4  โครงการ/กิจกรรม 
5. จ านวนแหลํงน้ าที่ได๎ด าเนินการกํอสร๎างหรือปรับปรุง 8  โครงการ/กิจกรรม 
6. จ านวนระบบไฟฟูา สารสนเทศและการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น  4  โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํสังคมนําอยูํอยํางยั่งยืน  
1. จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
8  โครงการ/กิจกรรม 

2. จ านวนเครือขํายที่มีสํวนรํวมในการจัดการขยะอันตราย 138  เครือขําย 
3. จ านวนพื้นที่ท่ีมีการเฝูาระวังด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
4  โครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 4 ปี (พ.ศ.61-64) 
จ านวน หน่วยนับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น:   
1. จ านวนกิจกรรมการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท๎องถิ่น 4  โครงการ/กิจกรรม 
2. จ านวนกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 12  โครงการ/กิจกรรม 
3. จ านวนกิจกรรมทางศาสนาที่ได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริม 41  โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
1. จ านวนกิจกรรมทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4  โครงการ/กิจกรรม 
2. คําคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ทุกระดับ สูงขึ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับจังหวัดทุกปี  

 

3. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

16  โครงการ/กิจกรรม 

4. จ านวนกิจกรรมด๎านการปูองกันโรค การควบคุมและ
สาธารณสุข 

12 โครงการ/กิจกรรม 

5. จ านวนกิจกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 8  โครงการ/กิจกรรม 
6. จ านวนกิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4  โครงการ/กิจกรรม 
7. จ านวนสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะที่ได๎รับการ

พัฒนา 
4  แหํง 

8. จ านวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทางกีฬาและจัด
แขํงขันกีฬา 

20  โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาล  
1. ร๎อยละของหนํวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมที่เกณฑ์

ก าหนดเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการวางแผนและประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

60 ร๎อยละ 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรตํอเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

80 ร๎อยละ 

3. ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

90 ร๎อยละ 

4. จ านวนกิจกรรมที่สํงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค ความสมานฉันท์ 

4  โครงการ/กิจกรรม 

5. จ านวนชํองทางการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของ อบจ. 7 ชํองทาง 
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2.6  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสูํมาตรฐานโลก  
2. สํงเสริมให๎ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุํมแปรรูป การลดต๎นทุน 

การสร๎างมูลคําเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร 
3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมให๎ครบถ๎วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวย

ความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยว การเกษตร และให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช๎ผังเมือง
รวม 

4. สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสํงเสริมและรักษาสิ่งแวดล๎อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหวํางการเป็นเมืองกับชนบท 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของสตูล โดยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

6. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎ได๎มาตรฐาน 
7. สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท๎องถิ่น 

       2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด๎านทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  มีศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยงการทํองเที่ยวฝั่งอันดามัน  ประชากร
สํวนใหญํประกอบอาชีพและมีรายได๎จากเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางด๎านภูมิศาสตร์ก็มีอาณาเขตติดตํอกับ
ประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้ า  ทางด๎านสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีความแตกตําง หลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ศาสนาแตํสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข  ท าให๎จังหวัดสตูลมีความพร๎อมและเอ้ือตํอการพัฒนา
ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว  และเพ่ือให๎มีความสอดคล๎องกัน  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 
ประเด็นหลัก ดังตํอไปนี้ 

1. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวภายใต๎การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 

2. สํงเสริมการสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าเกษตรควบคูํกับการลดต๎นทุนการผลิต โดยการ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีและองค์ความรู๎ที่เหมาะสม 

3. สร๎างรากฐานทางสังคมให๎เข๎มแข็ง ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของเครือขํายรัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

           การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 

                                          

 

                    

 

                                                             

 

                                                             

 

                                                              

 

                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.     

ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค ์
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น 

ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
1.1 พื้นที่ทํองเที่ยวสํวนใหญํอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ   

ไมํเอ้ือตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
1.2 การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลงํ

ทํองเที่ยวยังไมํเพียงพอ 
1.3 บุคลากรด๎านการทํองเที่ยวยังไมํมีทักษะด๎าน

ภาษาตาํงประเทศที่เพียงพอ 
1.4 ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหวํางการทํองเที่ยวทางทะเล

และทางบก 
1.5 การบริหารจัดการขยะในแหลํงทํองเที่ยวส าคัญยงัไมํมี

ประสิทธิภาพ 
1.6 ภาคธุรกิจยังไมํสามารถรวมกลุํมกันได๎อยําง      

เหนียวแนํน 
1.7 ระบบการจัดการด๎านความปลอดภัยของการ

ทํองเที่ยวยังไมํมปีระสิทธิภาพ 
1.8 นักทํองเที่ยวตํางชาติยังกังวลกับสถานการณ์

การเมืองในประเทศ 

 
1. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทํองเที่ยวและสิง่อ านวย

ความสะดวกให๎มีมาตรฐาน 
2. พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวให๎มีความรู๎และ

ทักษะในการให๎บริการ การปูองกันและบรรเทา
อุบัติภัย 

3. ประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวให๎เป็นที่รู๎จัก         
อยํางกว๎างขวางทั้งในและตาํงประเทศ 

4. สนบัสนุน สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการทํองเที่ยว          
ที่หลากหลายตลอดทั้งป ี

2. ปัญหาด้านการเกษตร  
2.1 ราคาสินค๎าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามนั) 

ตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
2.2 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ

การเกษตร  ไมํมีประสิทธิภาพ 
2.3เกษตรกรขาดความกระตือรือร๎น และขาดทนุทรัพย์  

ในการน าเทคโนโลยีการผลติใหมํ ๆ มาประกอบอาชีพ  
2.4เกษตรกรรายยํอยขาดความรู๎และทักษะดา๎นการ    

ปศุสัตว์ เพื่อเป็นรายได๎เสริม 

 
1. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎วยการใช๎

เทคโนโลยีการเกษตร 
2. จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑท์างการเกษตร  
3. สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร๎าง

ความเข๎มแข็งภาคเกษตรอยํางยั่งยืน 

4. การสํงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.กํอสร๎างและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและการเกษตรอยํางเพียงพอ 
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ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 การคมนาคมในชนบทยังไมสํะดวก 
3.2 ระบบไฟฟาูยังไมทํั่วถึงทุกพืน้ที่ 
3.3 ระบบน้ าประปาไมไํด๎มาตรฐานและไมํทัว่ถึง 
3.4 ผังเมืองยังไมํครอบคลุมทุกพื้นที ่
3.5 ปัจจัยพื้นฐานไมํเอ้ือตํอการลงทุนในจังหวัด 

 

 
1 กํอสร๎าง ซํอมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน และ

ระบบวิศวกรรมจราจร ให๎มีความเชื่อมโยงระหวําง
ท๎องถิ่น 

2. กํอสร๎าง ซํอมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริม
แมํน้ าและทะเล 

3. จัดให๎มี ซํอมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนสํงหรือที่
พักผู๎โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและ
ทางน้ า 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยําง
ทั่วถึง 

5. การบริหารจัดการน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค 
6. สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการ

บังคับใช๎ให๎เป็นไปตามผัง 
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 กฎระเบียบไมํเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาในพ้ืนที่   

ปุาสงวนแหํงชาติ  ปุาชายเลนและอุทยานแหํงชาติ 
4.2 มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาตทิางน้ า 
4.3การบริหารจัดการขยะในแหลํงทํองเที่ยวส าคัญ   

ยังไมํมีประสิทธิภาพ 

4.4 ชายฝั่งทะเลและตลิ่งริมคลองมีปัญหาการกัดเซาะ 
4.6 ประชาชนบางสวํนขาดความรู๎และจิตส านึกในการ

อนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร๎างความม่ันคงทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และ
การบ าบัดน้ าเสีย 

3. เสริมสร๎างจิตส านึกของประชาชนให๎มีสํวนรํวม   
ในการเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 
5. ปัญหาด้านสงัคม 
5.1 ต๎นทุนการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาสูงกวําจังหวัดอ่ืน

เนื่องจากไมํมีมหาวิทยาลัยในพืน้ที่ 
5.2 ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึน จาก

การลักลอบน าเข๎าพืชกระทํอมจากประเทศเพื่อนบ๎าน 
5.3 การบริการสาธารณสุขยังไมเํพียงพอและขาดคุณภาพ 
5.4 ภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดกลุํมภาคใต๎ชายแดน 

ท าให๎ขาดความเชื่อมั่นดา๎นความปลอดภัย 
 
 

 
1. สํงเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชีวิต 

2. สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตให๎กับเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

3. สํงเสริม สนับสนนุการปูองกันโรค การควบคุมโรค 
และการสาธารณสุข 

4. สํงเสริมสนับสนนุการปูองกันและแก๎ไขปัญหา          
ยาเสพติด 
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ปัญหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

   5. สํงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

6. สํงเสริม สนับสนนุประชาธปิไตย ความเสมอภาค ความ
สมานฉนัท์ และสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน 

9. สนับสนุนการสร๎างความสมานฉันท์ และ การสร๎างความ
เข๎มแข็งในชุมชน 

10. พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให๎ได๎
มาตรฐาน 

11. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีของท๎องถิ่น 

6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
6.1 ไมํมีตลาดกลางส าหรับการกระจายสินคา๎ด๎าน

เกษตร 
6.2 การค๎าขาดทนุจากการโดนกดราคาสินคา๎  
และความผนัผวนดา๎นราคา 
6.3 ขาดการลงทนุดา๎นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
6.4 ปัจจัยพื้นฐานไมํเอ้ือตํอการลงทุนในจังหวัด 

 

 
1. การสํงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. การสํงเสริมการรวมกลุํม เพ่ือการแปรรูปสร๎างมูลคําเพ่ิม

และการตลาด 

3. สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร๎างความ
เข๎มแข็งภาคเกษตรอยํางยั่งยืน 

4. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎วยการใช๎
เทคโนโลยีการเกษตร 

7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
7.1 การมีสํวนรํวมของประชาชนยังไมทํั่วถึง 
7.2 การจัดการองค์กรไมํมีประสิทธิภาพทีด่ีพอ 

 
1. การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นภายใต๎

กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 

2. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให๎
สามารถตอบสนองตํอการปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

4. สํงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
สมานฉันท์ และสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชน 

5. ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง 
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  3.1.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง  (Strength-S) 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ (ปะการัง ปุาชายเลน ถ้ า สัตว์น้ า) และ
เป็นแหลํงอาหารทะเลที่สมบูรณ์  มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการทํองเที่ยวระดับโลก  

2. มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรณีวิทยาที่สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกได๎ 
3. มีโครงขํายคมนาคมทางทะเลที่เชื่อมโยงเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกฝั่งอันดามันและ

ประเทศเพ่ือนบ๎าน 

4. มีศักยภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการท าเกษตรและการประมง  
5. พ้ืนที่สํวนใหญํมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
6. มีความหลากหลายด๎านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข 

7. ประชาชนสนใจและมีทักษะกีฬา สามารถพัฒนาให๎เป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะฟุตบอล 

8. ประชากรยังไมํหนาแนํน เหมาะแกํการพัฒนาในการใช๎ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง  
9. การเมืองมีลักษณะประนีประนอม  ความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์น๎อย 

จุดอ่อน  (Weakness-W) 

1. พ้ืนที่ทํองเที่ยวสํวนใหญํอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ ไมํเอ้ือตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 

2. ภาคธุรกิจยังไมํสามารถรวมกลุํมกันได๎อยํางเหนียวแนํน (ธุรกิจการทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการโรงแรม) 
มองประโยชน์ตนเองมากกวําประโยชน์สํวนรวม 

3. การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลํงทํองเที่ยวยังไมํเพียงพอ 

4. บุคลากรด๎านการทํองเที่ยวยังไมํมีทักษะด๎านภาษาตํางประเทศที่เพียงพอ 
5. ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหวํางการทํองเที่ยวทางทะเลและทางบก 

6. การบริหารจัดการขยะในแหลํงทํองเที่ยวส าคัญยังไมํมีประสิทธิภาพ 

7. ระบบการจัดการด๎านความปลอดภัยของการทํองเที่ยวยังไมํมีประสิทธิภาพ 

8. การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  ไมํมีประสิทธิภาพ 
9. ไมํมีสินค๎าที่ระลึกและของฝากนักทํองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ 
10. ภาคการเกษตรไมํมีประสิทธิภาพการผลิต ขาดการสร๎างมูลคําเพ่ิม และมีปัญหาด๎านการตลาด 

11. เกษตรกรขาดความกระตือรือร๎น และขาดทุนทรัพย์ในการน าเทคโนโลยีการผลิตใหมํ ๆ มาประกอบ
อาชีพ  

12. เกษตรกรรายยํอยขาดความรู๎และทักษะด๎านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นรายได๎เสริม 
13. การพัฒนา รวบรวม การรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์สินค๎าพ้ืนเมือง (สินค๎า OTOP) ยังไมํมี

ประสิทธิภาพ 

14. โครงสร๎างพื้นฐานในพ้ืนที่ยังไมํทั่วถึงและไมํได๎มาตรฐาน 
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15. ต๎นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกวําจังหวัดอ่ืนเนื่องจากไมํมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
16. ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึน จากการลักลอบน าเข๎าพืชกระทํอมจากประเทศเพ่ือนบ๎าน  
17. การบริการสาธารณสุขยังไมํเพียงพอและขาดคุณภาพ 

18. แหลํงรายได๎ของท๎องถิ่นไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการท าให๎ต๎องพ่ึงพาการจัดสรรจากรัฐบาล 
โอกาส  (Opportunity-O) 

1. กระแสการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ได๎รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

2. มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการค๎าและการทํองเที่ยวระหวํางกันได๎ 
3. เป็นพื้นที่พัฒนาภายใต๎กรอบความรํวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) 
4. เป็นพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
5. นักทํองเที่ยวจากสามจังหวัดชายแดนมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากข้ึน  จากเหตุการณ์ความไมํสงบใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
6. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมาเลเซีย 

7. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให๎นักทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
อุปสรรค  (Threat-T) 

1. การทํองเที่ยวบนเกาะลังกาวีของมาเลเซีย ชํวงชิงตลาดการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวตํางชาติ 
2. นักทํองเที่ยวตํางชาติยังกังวลกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ 

3. กฎระเบียบไมํเอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาในพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ  ปุาชายเลนและอุทยานแหํงชาติ 
4. ราคาสินค๎าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 

5. ปัจจัยพื้นฐานไมํเอ้ือตํอการลงทุนในจังหวัด 
6. ความเห็นของหนํวยงานตรวจสอบไมํเอ้ือตํอการปฏิบัติภารกิจแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 

7. กรอบภารกิจอ านาจหน๎าที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํชัดเจน  ท าให๎เกิดความไมํมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3.2.1 บริบทภายใน 

 1) ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน (ภายใต๎สมมติฐาน) 

อัตรา
การ

ขยายตัว
ของ 
GDP 

รายได๎ตํอหัว ณ สิ้นแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 รายได๎ตํอหัว ณ สิ้นแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13 
ปีที่เข๎าสู ํ
ประเทศ 
รายได๎สงู 

GDP GNP GDP GNP  

THB USD THB USD THB USD THB USD  

3.3 278,636 7,961 264,704 7,563 336,210 10,463 347,899 9,940 2547 

3.8 289,892 8,283 275,398 7,869 393,789 11,251 374,099 10,689 2572 

4.3 298,163 8,519 283,255 8,093 414,629 11,847 393,898 11,254 2571 

5.0 317,051 9,325 301,199 8,859 464,052 13,649 440,849 12,966 2569 

การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎              
ปานกลางอยํางถาวรมากข้ึนเมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
 2) การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
 การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย
แรงงานต๎องแบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน สํงผล
กระทบตํอตลาดแรงงานไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพ่ิมข้ึนช๎า ปัญหาการค๎ามนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่อง
ที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตของคนไทย 
 3) ความเหลื่อมล้ า  
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ 
โอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็น
อุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ ทั้งยังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่น คนยากจนขาด
โอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎
ข๎อมูลขําวสาร และปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 4) ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น จ าเป็นต๎องมี
การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือรับการเติบโตของเมือง ควบคูํกับการลดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
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 5) การบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1 รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบด๎านการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือตํอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตราส าคัญที่จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ได๎แกํ มาตรา 69 มาตรา 82 และมาตรา 89 เป็นต๎น 
 5.2 ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษาหนํวยงานวิจัยตําง ๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

 3.2.2 บริบทภายนอก 

 1) การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544 -2643 (2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและ
ลงทุนด๎านการค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตําง ๆ รวมทั้งเป็น
โอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล๎ว 
 2) การปรับเปลี่ยนด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิต               
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม            
จะท าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 
 3) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 3.1 แนวโน๎มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ๎าน จะมีผลตํอทิศทางการ
วางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศไทย 
 3.2 การเปิดเสรีภายใต๎ข๎อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะน ามาซึ่งโอกาส           
ที่ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
 3.3  การ เปิด เสรีทางการค๎ ากับประเทศที่ พัฒนาแล๎ ว  ผู๎ ประกอบการ
ภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและ
รูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้น 
 3.4 ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชํวง
แผนฯ 12 
 3.5 ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง 
ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อมในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎และ
พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
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 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสํงผลกระทบ
ซ้ าเติมตํอสถานการณ์ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ๎มให๎มีความรนุแรงมากข้ึน 
 4.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสํงผลให๎ภัยพิบัติทางธรรมชาติ               
มีแนวโน๎มเกิดบํอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น 
 ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าชเรือนกระจก ภายใต๎
กระแสการแขํงขันทางการค๎า 
 5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post 2015 Agenda) 
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 คือ การจัดท า
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในชํวงเวลา 
15 ปี โดยสหประชาชาติมีก าหนดจะรับรองในเดือนกันยายน 2558 ในที่ประชุม UNGA ประกอบด๎วย
เปูาประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข๎อ และเปูาหมาย (Target) จ านวน 169 ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวาง
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 
 

(ท่ีมา: ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12) 
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ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. ในเขตจังหวัด 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแขง่ขัน 

 3. ดา้นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 4. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ    
เท่าเทยีมกันทางสงัคม 

 5. ดา้นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ     

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้้า 

ในสังคม 

5. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือพัฒนาประเทศ   
สู่ความม่ันคงและ

ยั่งยืน 

10. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา  

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมระบบโลจิสติกส์และวางระบบป้องกัน

สาธารณภัย 

3. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการผลติและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราและ

การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

1. การพัฒนาอุทยานธรณี
โลกและการท่องเทีย่วให้มี

มาตรฐานสากล 

2. การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต        
แปรรปูการบริการ และการคา้ชายแดน

เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าการเกษตร 
ประมง และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ระบบคมนาคม การขนส่งโลจิสติกส์  

เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด  
และเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน 
 

 2. สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตร

และระบบเศรษฐกิจให้
มั่นคง 

อย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่าง

ทั่วถึง 

4. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม สู่สังคมน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี

ประเพณี และภมูิปญัญา
ท้องถิ่น 

 

6. พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนให้เกดิความ
ยั่งยืน สังคมสงบสขุ 

 

7. บริหารจัดการ 
องค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

 
 

4.การเสริมสรา้งความมั่นคงและ
สังคมสันติสุข ยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตและสวัสดิการสังคม 
อย่างทั่วถึง  

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการ    
ในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติ  
มิชอบและธรรมา      
ภิบาลในสังคมไทย 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2564) 

 

3. การสรา้ง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโต   
ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง

พ้ืนฐานและ
ระบบ         

โลจิสติกส ์

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

9. การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

1. การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อปท. 

 1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน 
 

2. สร้างความเขม้แข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและ

เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

 4. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
สู่สังคมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 

 5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพณ ี

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 6. พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนให้เกดิความ
ยั่งยืน สังคมสงบสขุ 

 

 7. บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี          
ธรรมาภิบาล 

. 

เป้าประสงค์  มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

. 

กลยุทธ ์

 1. พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สู่มาตรฐานโลก  

 2. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การรวมกลุ่มแปรรูป การลด

ต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่มและ

พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

 3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร

และอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษา

สิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่าง

การเป็นเมืองกับชนบท 

 5. อนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ  

ภูมิปัญญาด้ังเดิมของ

สตูล โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

 6. พัฒนาการศึกษาทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย      

ให้ได้มาตรฐานและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 7. ส่งเสริมการใช้

หลักธรรมาภิบาล

ในการบริหาร

จัดการท้องถ่ิน 
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. 
ผลผลิต/
โครงการ 

 จ านวน 
2 

คก./ปี 

จ านวน 
1 

คก./ปี 

จ านวน 
 17 

คก./ปี 

จ านวน 
3 

คก./ปี 

จ านวน 
3 

คก./ปี 

จ านวน 
3 

คก./ปี 

จ านวน 
16 

คก./ปี 

จ านวน 
1 

คก./ปี 

จ านวน 
5 

คก./ปี 

จ านวน 
16 

คก./ปี 

จ านวน 
1 

คก./ปี 

จ านวน 
3 

คก./ปี 

จ านวน 
13 

คก./ปี 

จ านวน 
8 

คก./ปี 

จ านวน 
7 

คก./ปี 

จ านวน 
12 

คก./ปี 

จ านวน 
1 

คก./ปี 

จ านวน
15 

คก./ปี 

จ านวน 
5 

คก./ปี 

จ านวน 
4 

คก./ปี 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2564)  
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วิสัยทัศน์  เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่ 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน 
 

2. สร้างความเขม้แข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและ

เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

 4. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
สู่สังคมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 

 5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพณ ี

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 6. พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนให้เกดิความ
ยั่งยืน สังคมสงบสขุ 

 

 7. บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี          
ธรรมาภิบาล 

. 
เป้าประสงค์  มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

. 
 

ค่าเป้าหมาย 
 รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น         

ร้อยละ 5 ตอ่ป ี  
ลดต้นทุนการผลิต 

ร้อยละ 15 ของครัวเรือน 
ภาคการเกษตร 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาสูงขึ้น 

O-NET  
ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

. 

กลยุทธ ์

 1. พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สู่มาตรฐานโลก  

 2. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การรวมกลุ่มแปรรูป การลด

ต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่มและ

พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

 3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้

ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและ

อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทาง การ

พัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลัก

ความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 

 5. อนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ  

ภูมิปัญญาด้ังเดิมของ

สตูล โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

 6. พัฒนาการศึกษาทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้

ได้าตรฐานและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 7. ส่งเสริมการใช้

หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหาร

จัดการท้องถ่ิน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนา (strategic map)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2564)  
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

พัฒนาอุทยานธรณี
โลกและการ
ท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน 
สากล 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยา่งมี
คุณภาพและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยา่งมี
คุณภาพและ
ยั่งยืน 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาอย่างมี
คุณภาพและเป็น
แหล่งสร้างรายได้เข้า
จังหวัดเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุงให้มี
มาตรฐาน 

2 2 2 2 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
2 แหล่ง 

1. พัฒนา ปรับปรุง
สถานที่ท่องเท่ียวและ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ให้มีมาตรฐาน 

8 โครงการ/
กิจกรรม 

กองช่าง  

2. จ านวนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชวีิตชุมชน 

1 1 1 1 ปีละ 
1 กิจกรรม 

2. พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วิถีชีวิตชุมชนภายใต้
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

ส านักปลัดฯ  

3. จ านวนกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

2 2 2 2 ปีละ 
2 กิจกรรม 

3. พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวให้มี
ความรู้และทักษะใน
การให้บริการ การ
ป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัย 

8 โครงการ/
กิจกรรม 

ส านักปลัดฯ  

4. จ านวนช่องทางที่
ใช้ในการ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว 

5 5 5 5 ปีละ 
5 ช่องทาง 

4. ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางทั้งใน
และต่างประเทศ 

5 ช่องทาง ส านักปลัดฯ  

5. จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ที่จัดขึ้นในช่วงปี 

10 10 10 10 ปีละ 
10 กิจกรรม 

5. สนับสนุน ให้มี
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ตลอดทั้งปี 

40 
โครงการ/
กิจกรรม 

ส านักปลัดฯ 
กอง
การศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิต แปรรูป เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าสินค้า
การเกษตร ประมง 
ภูมิปัญญาและ
การค้าชายแดน 

สร้างความ
เข้มแข็งภาค
เกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความ
เข้มแข็งภาค
เกษตรและระ 
บบเศรษฐกิจให้
มั่นคงอย่างยั่งยืน 

เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การผลิต 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่  

1 กลุ่ม 

1. พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร 

4 กลุ่ม กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 

2. จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่  

1 กลุ่ม 

2. การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม เพื่อการ    
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการตลาด 

4  กลุ่ม กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 

3. จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่น า
ผลงานวิจัยด้าน
การเกษตรไป
ด าเนินการต่อยอด 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่  

1 กลุ่ม 

3. สนับสนุนการวิจยั 
และเพิ่มศักยภาพ และ
สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรอย่างยั่งยืน 

4  กลุ่ม กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 

4. จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่  

1 กลุ่ม 

4. การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4  กลุ่ม กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

พัฒนาระบบการ
คมนาคมและโลจิ
สติกส์ เพื่อรองรับ
การพัฒนาจังหวัด
และเช่ือมโยงสู่
อาเซียน 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เช่ือมโยงอยา่ง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เช่ือมโยงอยา่ง
ทั่วถึง 

โครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึง 

1. ระยะทางคมนาคมที่
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
- สร้าง/ซ่อมสร้างปีละ 
7 กม. 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปี
ละ 100 กม. 

 
 
 
7  
 

100  

 
 
 
7 
 

100 

 
 
 
7 
 

100 

 
 
 
7 
 

100 

- สร้าง/ซ่อม
สร้างถนนปีละ  
7 กิโลเมตร 
- ปรับปรุง/
ซ่อมแซมปีละ 
100 กิโลเมตร 

1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
รางระบายน้ าและระบบ
วิศวกรรมจราจร ให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น 

7 กิโลเมตร/ 
100 

กิโลเมตร 

กองช่าง  

2. จ านวนเขื่อนกั้นตลิ่ง
ที่เพิ่มขึ้น 

 -  -   -  - - 2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่ง
ริมแม่น้ าและทะเล 

- -  

3. จ านวนสถานีขนส่ง 
ที่พักผู้โดยสารหรือ 
ท่าเทียบเรือที่ได้รับการ
พัฒนา 

 -   -   -   -  - 3. จัดให้มี ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาสถานีขนส่ง
หรือที่พักผู้โดยสาร ทา่
เทียบเรือ ที่สะดวกและ
ปลอดภัยทั้งทางบกและ
ทางน้ า 

 -  -  

4. จ านวนกิจกรรมด้าน
ผังเมืองที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดท า 

- - - - - 4. สนับสนุนการจัดท า 
ปรับปรุงผังเมืองและการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 

- -  

5. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้
ด าเนินการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง 

2 2 2 2 ปีละ 2 แหล่ง 5. ก่อสร้างและบ ารุง 
รักษาแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค 
บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

8 แหล่ง กองช่าง  

6. จ านวนระบบไฟฟ้า 
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 

1 แห่ง 

6. พัฒนาระบบไฟฟา้ 
สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างทัว่ถึง 

4 แห่ง กองช่าง  
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อยา่ง
ยั่งยืน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุก
พื้นที่ 

1. จ านวนกิจกรรมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 2 2 2 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
2 กิจกรรม 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สร้างความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการ/
กิจกรรม 

กองช่าง  

2. จ านวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะอันตราย 

30 33 36 39 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 

30 เครือข่าย 

2. สนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏกิูล 
และการบ าบัดน้ าเสีย 

39 เครือข่าย กองช่าง  

3. จ านวนกิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 1 

กิจกรรม 

3. ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกของประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

กองช่าง  
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
สันติสุข ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม
อย่างทั่วถึง 

อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
สืบสานให้อยู่คู่กบั
ท้องถิ่น 

1. จ านวนกิจกรรมการ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟ ู
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
1 กิจกรรม 

1. สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

4 โครงการ/ 
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2. จ านวนกิจกรรมทาง
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

3 3 3 3 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
3 กิจกรรม 

2. สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีของท้องถิ่น 

12 
โครงการ/
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

3. จ านวนกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริม 

10 10 10 10 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
10 กิจกรรม 

3. สนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง 

40 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคม
สันติสุข ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม
อย่างทั่วถึง 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
ให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
ให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบ
สุข 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
ทางด้านการศึกษา 
สวัสดิการสังคม 
สาธารณสุข และ
การกีฬาอย่างมี
คุณภาพ 

1. จ านวนกิจกรรม
ทางการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
1 กิจกรรม 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตาม
อัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชวีิต 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผล
สอบ O-net รร.นิคม
พัฒนาผัง 6 สูงขึ้น           
(ปีฐาน 2559) 

คะแนน
เฉลี่ย
สูงขึ้น 
ไม่น้อย
กว่า 1 
ระดับชั้น  

คะแนน
เฉลี่ย
สูงขึ้น 
ไม่น้อย
กว่า 1 
ระดับชั้น  

คะแนน
เฉลี่ย
สูงขึ้น 
ไม่น้อย
กว่า 1 
ระดับชั้น  

คะแนน
เฉลี่ย
สูงขึ้น 
ไม่น้อย
กว่า 1 
ระดับชั้น  

ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
ทุกปีการศึกษา 

2. การพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเฉลี่ย
ผลสอบ O-
net สูงขึ้น 
จ านวน 4 
ระดับชั้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/
ร.ร.นิคมฯ 

 

3. จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กบั
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส 

4 4 4 4 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
4 กิจกรรม 

3. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กบัเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

16 
โครงการ/
กิจกรรม 

กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต, 
กอง
การศึกษาฯ 

 

4. จ านวนกิจกรรม
การป้องกันโรค การ
ควบคุมและ
สาธารณสุข 

3 3 3 3 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
3 กิจกรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันโรค การ
ควบคุมโรค และการ
สาธารณสุข 

12 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 
 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

    5. ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2 2 2 2 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
2 กิจกรรม 

5. ส่งเสริม สนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

8 โครงการ/
กิจกรรม 

กองส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

 

6. ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
1 กิจกรรม 

6. ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

กองช่าง  

7. พัฒนาสนามกีฬา 
ลานกีฬา และ
สวนสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 

1 แห่ง 

7. พัฒนาสนามกีฬา 
ลานกีฬา และ
สวนสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน 

4 แห่ง กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

8. พัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้
และทักษะที่สูงขึ้น 
และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาอยา่งต่อเนื่อง 

5 5 5 5 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
5 กิจกรรม 

8. พัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้
และทักษะที่สูงขึ้น และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 

20 
โครงการ/
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบจ.สตูล 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดัผลผลิต/โครงการ 

 

เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต 

/โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

- บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี             
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาของ
ท้องถิ่นอยู่ภายใต้
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ อยา่งทั่วถึง 

1. ร้อยละของหนว่ยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชา
สังคมที่เกณฑ์ก าหนดให้
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

60 60 60 60 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

1. การวางแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ร้อยละ 60 
ของทุกป ี

กองแผนฯ  

2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

80 80 80 80 ความพึงพอใจไม่
ต่ ากวา่ 

ร้อยละ 80 

2. พัฒนาและจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
สถานที่ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ทุกส่วน
ราชการ 

 

3. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

90 90 90 90 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 

3. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมา – 
ภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ร้อยละ 90 ส านักปลัดฯ  

4. จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค ความสมานฉันท ์

1 1 1 1 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
1 กิจกรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค ความสมานฉันท ์และ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

ส านักปลัดฯ 
กองกิจฯ 

 

5. จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารของ อบจ. 

7 7 7 7 ปีละ 
ไม่น้อยกวา่ 
7 ช่องทาง 

5. ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่นอยา่ง
ทั่วถึง 

7 ช่องทาง ส านักปลัดฯ 
กองแผนฯ 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร ดาน  แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม 1. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. เคหะและชุมชน
1. สรางความเขมแข็งของชุมชน
2. การเกษตร

1. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน

2. ดานการเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและการโยธา

1. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน

2. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร

5 5. อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

1. บริการชุมชนและสังคม 1. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ

1. บริหารทั่วไป
2. การรักษาความสงบภายใน
1. การศึกษา
2. สาธารณสุข
3. สรางความเขมแข็งของชุมชน

4. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3. การดําเนินงานอื่นๆ 1. งบกลาง

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม 1. สรางความเขมแข็งของชุมชน

3. ดานการเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและการโยธา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1. บริหารทั่วไป กองแผนฯ
กองชาง

 กองสงเสริมฯ
กองการศึกษาฯ
ร.ร.นิคมพัฒนาฯ

            การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
                  สวนท่ี 4

กองคลัง
สํานักปลัดฯ

กองชาง

3 3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและ
เช่ือมโยงอยางทั่วถึง

กองชาง
 -

4 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
สังคมนาอยูอยางยั่งยืน

กองชาง
 -

2. สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน

1. บริการชุมชนและสังคม กองสงเสริมฯ
 -

1 1. พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

กองแผนฯ
กองกิจฯ

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
กองชาง

 -

 -

 -

6 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข

2. บริการชุมชนและสังคม

7 7. บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

2

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  167



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000  -  - 1 60,000  -  - 2 160,000
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 7,600,000 17 7,800,000 17 7,600,000 18 7,800,000 69 30,800,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000  -  -  -  -  -  - 1 1,500,000

รวม 18 7,700,000 17 7,800,000 18 7,660,000 18 7,800,000 71 30,960,000

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 900,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 6 1,950,000
2.2 แผนงานการเกษตร 3 2,800,000 3 2,800,000 3 2,800,000 3 2,800,000 12 11,200,000

รวม 6 3,700,000 4 3,150,000 4 3,150,000 4 3,150,000 18 13,150,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 8,064,500 3 11,800,000 1 2,000,000 2 4,000,000 9 25,864,500
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 104,433,900 12 78,507,300 9 67,454,200 10 76,177,000 47 326,572,400

รวม 19 112,498,400 15 90,307,300 10 69,454,200 12 80,177,000 56 352,436,900

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
4.2 แผนงานการเกษตร 5 1,150,000 5 1,150,000 5 1,150,000 5 1,150,000 20 4,600,000

รวม 6 1,250,000 6 1,250,000 6 1,250,000 6 1,250,000 24 5,000,000

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
(แบบสรุปรวม ผ.01,ผ.02,ผ.04,ผ.05)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แบบ ผ.07
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14 6,945,000 14 7,045,000 14 7,045,000 14 7,045,000 56 28,080,000
รวม 14 6,945,000 14 7,045,000 14 7,045,000 14 7,045,000 56 28,080,000

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 3,000,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 4 10,500,000
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 12 800,000
6.3 แผนงานการศึกษา 13 15,993,000 12 15,943,000 12 15,893,000 13 16,043,000 50 63,872,000
6.4 แผนงานสาธารณสุข 8 3,587,247 6 1,400,000 6 1,600,000 6 2,282,000 26 8,869,247
6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 2,700,000 7 2,700,000 7 2,700,000 7 2,700,000 28 10,800,000
6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 8,215,000 11 7,665,000 11 7,665,000 11 7,665,000 44 31,210,000
6.7 แผนงานงบกลาง 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 4 12,000,000

รวม 44 36,695,247 41 33,408,000 41 33,558,000 42 34,390,000 168 138,051,247

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 16 5,925,000 14 5,750,000 16 6,380,000 14 5,750,000 60 23,805,000
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 14,850,000 4 1,050,000 5 2,550,000 4 1,050,000 18 19,500,000
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 16 11,600,000

รวม 25 20,775,000 22 6,800,000 25 8,930,000 22 6,800,000 78 43,305,000
รวมท้ังสิ้น 132 189,563,647 119 149,760,300 118 131,047,200 118 140,612,000 471 610,983,147

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000  -  - 1 60,000  -  - 2 160,000
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 6,600,000 16 6,800,000 16 6,600,000 17 6,800,000 65 26,800,000

รวม 17 6,700,000 16 6,800,000 17 6,660,000 17 6,800,000 67 26,960,000

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 750,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 5 1,800,000
2.2 แผนงานการเกษตร 3 2,800,000 3 2,800,000 3 2,800,000 3 2,800,000 12 11,200,000

รวม 5 3,550,000 4 3,150,000 4 3,150,000 4 3,150,000 17 13,000,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,000,000 2 4,000,000 1 2,000,000 2 4,000,000 6 12,000,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 72,300,000 9 61,800,000 7 61,800,000 7 63,600,000 34 259,500,000

รวม 12 74,300,000 11 65,800,000 8 63,800,000 9 67,600,000 40 271,500,000

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
4.2 แผนงานการเกษตร 5 1,150,000 5 1,150,000 5 1,150,000 5 1,150,000 20 4,600,000

รวม 6 1,250,000 6 1,250,000 6 1,250,000 6 1,250,000 24 5,000,000

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 6,135,000 8 6,235,000 8 6,235,000 8 6,235,000 32 24,840,000
รวม 8 6,135,000 8 6,235,000 8 6,235,000 8 6,235,000 32 24,840,000

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 3,000,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 4 10,500,000
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 12 800,000
6.3 แผนงานการศึกษา 11 13,943,000 10 13,893,000 10 13,843,000 11 13,993,000 42 55,672,000
6.4 แผนงานสาธารณสุข 5 600,000 4 400,000 5 600,000 4 400,000 18 2,000,000
6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 1,700,000 6 1,700,000 6 1,700,000 6 1,700,000 24 6,800,000
6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 8,215,000 11 7,665,000 11 7,665,000 11 7,665,000 44 31,210,000
6.7 แผนงานงบกลาง 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 4 12,000,000

รวม 38 30,658,000 36 29,358,000 37 29,508,000 37 29,458,000 148 118,982,000

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 16 5,925,000 14 5,750,000 16 6,380,000 14 5,750,000 60 23,805,000
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 14,700,000 2 900,000 3 2,400,000 2 900,000 10 18,900,000
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 16 11,600,000

รวม 23 20,625,000 20 6,650,000 23 8,780,000 20 6,650,000 70 42,705,000
รวมท้ังสิ้น 109 143,218,000 101 119,243,000 103 119,383,000 101 121,143,000 398 502,987,000

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสากล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาใหความรูแก
ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท
บังกะโลและเกสทเฮาส
ในจังหวัดสตูล

 - เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีความรู
และเขาใจดานระเบียบ ขอกฎหมาย
ตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของในการประกอบธุรกิจ
โรงแรม
- เพื่อใหผูประกอบ การเขาใจถึงวิธีการ
ชําระคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.ไดถูกตอง

 - ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท
บังกะโล และเกสทเฮาส
ไมนอยกวา 100 คน

       100,000   -   -   -   - มีผูเขารับการ
ฝกอบรม

รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

 - ผูประกอบการมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจกมากขึ้น
- อบจ.มีรายไดเพิ่มขึ้น
- สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานราชการและเอกชน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

อบจ.สตูล
(กองคลัง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงคโครงการที่
งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  172



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัตถุประสงคโครงการที่

งบประมาณและที่ผานมา

2 ประกวดโรงแรม  รีสอรท บังกะโล
  และเกสทเฮาสในจังหวัดสตูล

 - เพื่อเปนการสรางความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกับ
ผูประกอบการ โรงแรม รีสอรท บังกะโล
 และ เกสทเฮาส   ในจังหวัดสตูล
- เพื่อใหผูประกอบการมีการชําระ
คาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมใหถูกตอง
- ผูประกอบการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยไมใชงบประมาณจากทางราชการ
- ผูประกอบการมีการแนะนํา ชักจูงให
นักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในจังหวัดสตูล

 - ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท
บังกะโล และเกสทเฮาส
200 กวาแหง

  -   -          60,000   -   - มีผูเขารวม
โครงการ

รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

 - อบจ.มีรายไดเพิ่มขึ้น
 - ไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ
ดานตาง ๆ
 - ผูประกอบการโรงแรมมีจิตสํานึกดาน
การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
 - นักทองเท่ียวท่ีเขามาในจังหวัดสตูล
ไดรับความพึงพอใจ

อบจ.สตูล
(กองคลัง)

100,000  - 60,000  -

3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวจังหวัดสตูล

 - เพื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวของ
จังหวัดสตูลในรูปแบบตางๆ
 - เพื่อกระตุนใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และตางชาติหันมาเท่ียวจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ อาทิ เชน
ปายคัทเอาทกลางแจง/ สื่อ
วีดีโอ /วีซีดี /แผนพับ /
วารสาร
สื่อดิจิตอล และสื่ออ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวของ ไมนอยกวา 1 สื่อ

1,500,000
(60:1,500,000)
(59:1,500,000)
(58:1,500,000)
(57:1,500,000)

    1,500,000     1,500,000     1,500,000 จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ

ในรูปแบบตาง ๆ
ตามท่ี อบจ.สตูล

กําหนด

 - นักทองเท่ียวเกิดความสนใจ และจดจํา
 ทําใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

4 รักษ เล ปา ฟา สตูล  - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 - สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
แหลงทองเท่ียวจังหวัดสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

1,200,000
(60:1,200,000)
(59:1,200,000)
(58:1,000,000)

(57:1,000,000)

    1,200,000     1,200,000     1,200,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ทรัพยากรธรรมชาติและแหลง
ทองเท่ียวมีความสวยงามพรอมตอนรับ
นักทองเท่ียว

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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5 สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนให
เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย
 - ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวโดย
ชุมชนสูสากล
 - สรางรายไดแกชุมชนกระตุนเศรษฐกิจ
ของจังหวัด

 - ขับเคลื่อนกิจกรรม
การทองเท่ียวโดยชุมชน
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม

200,000
(60:100,000)

       200,000        200,000        200,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - การทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย
 - เกิดการพัฒนาศักยภาพและสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวโดย
ชุมชน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

6 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการ
ทองเท่ียว

 - สงเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ทองเท่ียวจังหวัดสตูล จากภาคสวนตาง ๆ

  - สงเสริมกิจกรรมตาม
มติสภาพัฒนาการทองเท่ียว
อบจ.สตูล
จํานวนไมนอยกวา1 คร้ัง

1,000,000
(60:500,000)
(59:500,000)

(58:1,000,000)
(57:500,000)

    1,000,000     1,000,000     1,000,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ขับเคลื่อนกิจกรรมดานการทองเท่ียว
จากการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษา
ดานการทองเท่ียวจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

7 จัดอบรมมัคคุเทศก  - เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะให
บุคลากรดานการทองเท่ียวมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น

 - รวมจัดอบรมบัตรไกด
จํานวน 1 คร้ัง

300,000
(60:300,000)

       300,000        300,000        300,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - บุคลากรดานการใหบริการทองเท่ียวมี
คุณภาพและเพียงพอ

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

8 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก  - เพื่อเสริมสรางเจตคติท่ีดีในอาชีพ
มัคคุเทศก
 - เพื่อใหเยาวชนเปนกลไกในการเผยแพร
และประชาสัมพันธการทองเท่ียว

 - จัดอบรมมัคคุเทศกนอย
จํานวน 1 รุน

100,000
(60:100,000)

       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูและ
รูจักรับผิดชอบตอสังคม

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

9 จัดงานเปดฟาอันดามันสวรรคสตูล  - เพื่อกระตุนใหนักทองเท่ียวหันมาเท่ียว
จังหวัดสตูลในชวงเปดฤดูกาลทองเท่ียว
ใหม

 - จัดงานเปดฟาอันดามัน
สวรรคสตูล  จํานวน 1 คร้ัง

850,000
(60:850,000)
(59:850,000)
(58:850,000)
(57:850,000)

       850,000        850,000        850,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - นักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)
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10 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว
จังหวัดสตูล

 - สงเสริมการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ
และยกระดับการทองเท่ียวใหมีความ
เขมแข็ง

 - รวมจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวจังหวัดสตูล
รูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 1 คร้ัง

300,000
(60:300,000)
(59:300,000)

(58:1,500,000)
(57:1,500,000)

       300,000        300,000        300,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น
สถานท่ีทองเท่ียวเปนท่ีรูจักเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

11 วันเตาโลก (World Turtle Day )  - เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษจากการจัดงาน
วันเตาโลกอยางตอเน่ืองและเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลาย

 - มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา 3,000 คน

100,000
(60:100,000)

       100,000        100,000        100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นมี
นักทองเท่ียว
เพิ่มขึ้น สถานท่ีทองเท่ียวเปนท่ีรูจัก
เพิ่มขึ้น
- เพื่อใหประชาชนมีความรูดานการ
อนุรักษเตาทะเล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

12 จัดงานแขงขันตกปลา
บาราฟซชิ่งคัพ

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใน
รูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมา
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - รวมจัดงานแขงขันตกปลา
บาราฟซชิ่งคัพ จํานวน 1 คร้ัง

100,000
(60:100,000)
(59:100,000)
(58:100,000)
(57:800,000)

       100,000        100,000        100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - นักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

13 จัดงานแขงขันเซปกตะกรอ
เชื่อมความสัมพันธ ไทย-มาเลเซีย
(สตูลคัพเขานอยเกมส)

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใน
รูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมา
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - รวมจัดงานการแขงขัน
เซปกตะกรอเชื่อมความสัมพันธ
 ไทย - มาเลเซีย จํานวน 1 คร้ัง

100,000
(60:100,000)

       100,000        100,000        100,000 จํานวนทีม
ท่ีเขารวมแขงขัน

 - นักทองเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

14 จัดงานเทศกาลขาวโพดหวานและ
ของดีอําเภอทาแพ

 - สงเสริมการทองเท่ียวในเชิงเกษตร  - รวมจัดงานเทศกาลขาวโพด
หวานและของดีอําเภอทาแพ
จํานวน 1 คร้ัง

100,000
(60:100,000)
(59:100,000)

       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - การทองเท่ียวโดยชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)
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15 จัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยง
และว่ิงมหัศจรรยบนสันหลังมังกร
ตันหยงโปสตูล

 - สงเสริมการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ
และยกระดับการทองเท่ียวชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง

 - รวมจัดงานมหกรรมของดีวิถี
ตันหยงและว่ิงมหัศจรรยบน
สันหลังมังกร ตันหยงโปสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

100,000
(60:100,000)
(59:100,000)

       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - การทองเท่ียวโดยชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

16 จัดงานเทศกาลสงเสริมการ
ทองเท่ียวอําเภอละงู
(ยอนหอยหลอด)

 - สงเสริมการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ
และสงเสริมประเพณีทองถิ่น

 - รวมจัดงานเทศกาลสงเสริม
การทองเท่ียวอําเภอละงู
(ยอนหอยหลอด) จํานวน 1 คร้ัง

150,000
(60:150,000)
(59:150,000)

       150,000        150,000        150,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น มีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

17 จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย
อาหารอรอยของดีท่ีละงู
(La-Ngu Food Festival)

 - สงเสริมการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ
และยกระดับการทองเท่ียวชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง

 - รวมจัดงานมรกต
อันดามัน มหัศจรรยอาหาร
อรอยของดีท่ีละงู จํานวน 1 คร้ัง

200,000
(60:200,000)
(59:200,000)

       200,000        200,000        200,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

18 จัดงานจักรยานเพื่อการทองเท่ียว  - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใน
รูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมา
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดงานจักรยาน
เพื่อการทองเท่ียว
จํานวน 1 คร้ัง

300,000
(60:300,000)

  -        300,000   - จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

19 จัดงานการแขงขันอันดามันสตูล
มินิ - ฮาลฟมาราธอน

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใน
รูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมา
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดการแขงขันอันดามันสตูล
มินิ - ฮาลฟ มาราธอน
จํานวน 1 คร้ัง

  -        500,000   -        500,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

6,600,000 6,800,000 6,600,000 6,800,000
6,700,000 6,800,000 6,660,000 6,800,000

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  176



ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ  - เพื่อพัฒนาองคความรู และทักษะการ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในดานตางๆ
 - เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและ
รายได

 - อบรมใหความรูกลุมอาชีพ
เชน ผลิตภัณฑชุมชน,ผลิตขนม
 ฯลฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนกิจกรรม
ท่ีสงเสริมอาชีพ

 -ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
อัตราการวางงานลดลง

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาสินคาการเกษตร ประมง ภูมิปญญาและการคาชายแดน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน  177



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
นํารองชุมชนโดยยึดหลักวิถี
เกษตรอินทรียตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหมเพื่อความเขมแข็งและ
ย่ังยืน

   - ใหชุมชนใชประโยชนผืนดิน
ท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ีเพื่อการพออยู
(ท่ีอยูอาศัย) พอกิน (อาหาร) พึ่งตนเองได
(อาชีพท่ีมั่นคง)
- เพื่อใหชุมชนมีการคํานวณโดยหลัก
วิชาการเก่ียวกับปริมาณนํ้าท่ีจะกักเก็บให
พอเพียงตอการเพาะปลูกไดตลอดป
   - เพื่อใหชุมชนมีการรวมตัวรวมแรงรวม
ใจกันในรูปกลุมหรือสหกรณเพื่อสราง
ความเขมแข็ง และย่ังยืนใหกับชุมชนใน
ดานตางๆ

    - สงเสริมการนํารองชุมชน
วิถีเกษตรอินทรียตามแนวทาง
เกษตรทฤษฏีใหม
จํานวน 1 ชุมชน

400,000  -  -  - จํานวนกิจกรรมท่ี
สงเสริมอาชีพ

   - ประชาชนใชประโยชนท่ีดินทํากิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริในรัชกาลท่ี 9

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

750,000 350,000 350,000 350,000

3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ดานการเกษตร

 - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและ
แนวทางการพัฒนาการเกษตรจังหวัดสตูล

 - สงเสริมกิจการสภาพัฒนา
เกษตรกรรม อบจ.สตูล
จํานวนไมนอยกวา 2 คร้ัง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - สามารถยกระดับการบริหารจัดการ
ดานการเกษตรจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

2.2 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน  178



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 งานจําปาดะของดีเมืองสตูล  - เผยแพรประชาสัมพันธจําปาดะ
และผลไมอ่ืนๆ ของชาวอําเภอควนโดน
และอําเภอใกลเคียง
 - เพื่อสงเสริมดานการตลาดใหผูซื้อ
พบผูผลิตและกระตุนเกษตรกร
กลุมผลิตภัณฑชุมชนเก่ียวกับผลผลิต
ท้ังเชิงคุณภาพ และปริมาณ

 - รวมจัดงานวันจําปาดะของดี
เมืองสตูล จํานวน 1 คร้ัง

300,000
(60:300,000)
(59:300,000)
(58:200,000)
(57:300,000)

300,000 300,000 300,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ไดประชาสัมพันธจําปาดะและผลไม
อ่ืนๆ และสงเสริมดานการตลาด
ท้ังผูผลิตและผูบริโภครวมท้ังผูคา
 - ไดกระตุนเกษตรกรกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนเก่ียวกับผลผลิตท้ังเชิงคุณภาพ
และปริมาณ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

5 สงเสริมอาชีพเกษตร  - เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกร
 - เพื่อสงเสริมองคความรูใหกับเกษตรกร

 - สงเสริมอาชีพดานการเกษตร
ใหกับเกษตรกร

500,000
(60:500,000)
(59:500,000)
(58:500,000)

(57:1,000,000)

500,000 500,000 500,000 จํานวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
 - เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000

3,550,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน  179



ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน

เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร

 - ปรับปรุงผิวจราจรและ
กอสรางเคร่ืองหมายจราจร
ไฟกระพริบ/ไฟแสงสวาง
ตามทางแยก บริเวณจุดเสี่ยง
อันตรายบนถนนท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนแหง
ท่ีดําเนินการ

 - ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
 - ลดอุบัติเหตุบนทองถนนในการสัญจร
ไปมา

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 จัดทําปายบอกทาง  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการบอกทาง
- เพื่อใหงายตอการติดตอสื่อสารในการ
เดินทาง

 - จัดทําปายบอกทางในพื้นท่ี
จังหวัดสตูล

 - 2,000,000  - 2,000,000 จํานวนแหง
ท่ีดําเนินการ

 - ประชาขนมีความสะดวกในการ
เดินทางไดถูกตองตามเสนทางไปยัง
สถานท่ีตางๆ
- เสนทางเปนระเบียบเรียบรอย งายตอ
การติดตอสื่อสาร

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2,000,000 4,000,000 2,000,000 4,000,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  180



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ในแหลงทองเท่ียวตําบลแหลมสน

 - เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวตําบลแหลม
สน
 -เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
 -เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกร
ในพื้นท่ีตําบลแหลมสน

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

6,500,000     6,500,000     6,500,000   - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - สงเสริมการทองเท่ียวตําบลแหลมสน
 - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
- สงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพื้นท่ี
ตําบลแหลมสน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต/พาราแอสฟลทติกคอนกรีต

4 สายบานทุงสายเหรียง หมูท่ี 2 -
บานปากบาง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.60 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-50-06.2
E 100-03-01.6
N 06-45-39.2
E 100-03-52.6

10,000,000  - 10,000,000 - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

5 สาย สต.ถ.1 - 0060
บานยางในคง หมูท่ี 12 ต.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-85-98.8
E 99-79-21.6
N 06-85-94.7
E 99-80-13.4

7,200,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  181



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 สาย สต.ถ.1- 0057
บานนํ้าหรา - บานควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.800 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-92-44.3
E 9100-08-53.2
N 06-85-84.2
E 100-11-40.5

3,840,000 - - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

7 สาย สต.ถ. 1 - 0036
บานเกาะพยู - ควนลูตง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.250 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-46-37.7
E 100-05-32.4
N 06-46-38.3
E 100-05-47.7

 - 5,250,000 - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

8 สาย สต.ถ. 1 - 0012
รร.บานตูแตหรํา - ทาเรือบินตี

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.225 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-92-12.9
E 99-74-11.5
N 06-92-09.0
E 99-72-91.8

 - 5,200,000 - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ซอมสราง/ปรับปรุงถนน

9 สาย สต.ถ.1 - 10017
บานเกตรี - บานวังพะเนียด

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.000 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-68-19.6
E 100-09-64.3
N 06-69-39.5
E 100-10-75.7

    8,400,000  -  - - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

10 สาย สต.ถ. 1 - xxxx
บานบูเก็ตยามู - บานนาปริก

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.800 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-48-43.9
E 100-06-39.5
N 06-48-23.0
E 100-06-28.7

    3,360,000  -  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

11 สาย สต.ถ. 1 - 0030 ทางเขาแหลง
ทองเท่ียวนํ้าพุรอนทุงนุย  ต.ทุงนุย

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-51-16.7
E 100-09-12.5
N 06-50-33.1
E 100-09-27.6

    7,800,000  -  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 สาย สต.ถ.1 - 0016
บานผัง 6 - บานผังปาลม 5

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 2.675 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 07-00-10.6
E 099-56-01.1
N 07-01-36.4
E 099-55-44.6

    9,900,000  -  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย
และนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

13 สาย สต.ถ.1-XXXX หมูท่ี 3,9
ต.ทาแพ - หมูท่ี 4 ต.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.570 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-48-35.9
E 099-57-38.7
N 06-49-29.1
E 099-59-44.3

    9,700,000  -  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

14 สาย สต.ถ.1 - xxxx
ขางท่ีวาการอําเภอทุงหวา

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.200 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 07-05-21.7
E 099-46-00.5
N 07-05-05.7
E 099-46-28.0

 -     6,750,000  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 สายบานคายรวมมิตร -
บานคลองก่ัว

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.944 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-54-20.3
E 100-07-46.0
N 06-54-32.2
E 100-07-29.3

  -     3,800,000  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย
และนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

16 สาย สต.ถ. 1 - 0011
บานทุงเกาะปาบ - บานผัง 47

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ1.00 ม.
ระยะทาง 1.920 กม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-55-27.1
E 099-50-55.8
N 06-55-29.6
E 099-53-23.5

  -    10,000,000  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

17 สายสต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง
406 - ทางหลวง 4051
 ต.บานควน, ต.ควนขัน  อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขายและลดการจราจร
ในเสนทางหลักในเขตเมือง

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.600 กม.
N 06-40-47.7
E 100-03-55.1
N 06-39-57.6
E 100-03-55.0

  -     8,900,000   -   - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย
 - การจราจรเสนทางหลักในตัวเมือง
มีความคลองตัวขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 สายสต.ถ.1- 0001 บานทาแพ -
บานปลักใหญใจดี อ.ทาแพ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 4.200 กม.
N 06-47-16.6
E 099-58-17.5
N 06-48-42.2
E 100-00-00.8

  - 10,000,000  -  - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

19 สายสต.ถ.1-0038
รร.บานปากละงู - บานทาชะมวง
ต.ละงู  อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.
N 06-50-14.4
E 99-47-03.7
N 06-48-09.0
E 99-48-35.7

  - 5,400,000  -  - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

20 สายสต.ถ.1- 0003 บานแป-ระใต
 - บานทางยาง อ.ทาแพ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 6.390 กม.
N 06-49.29.0
E 099-56-00.6
N 06-49-33.6
E 099.52-42.5

  -  - 10,000,000  - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 สายสต.ถ.1-0008
บานปากทางใหม - บานผัง 36
อ.ละงู, อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.750 กม.
N 06-51-28.4
E 099-53-03.3
N 06-53-22.2
E 099-53.37.8

  -   -    10,000,000   -   ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

22 สายสต.ถ.1-0006 บานชองงับ -
บานบารายี อ.ทุงหวา

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.650 กม.
N 07-01-29.3
E 099-45-07.8
N 07-01-32.5
E 099-43-05.4

  -   -    10,000,000   - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

23 สายบานพรุ - บานผัง 120
อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.200 กม.
N 06.55.55.5
E 100.01.29.6
N 06.55.34.7
E 099.58.50.0

  -   -    10,000,000   - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  187



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

24 สายสต.ถ.1-0029 บานปาดังบูโละ
 - บานทุงวิมาน ต.บานควน
อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.470 กม.
(ชวง กม.0+000 - 1+470)
N 06-41-51.7
E 100-02-55.5
N 06-41-10.1
E 100-02-50.4

  -   -     5,300,000   - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

25 สายสต.ถ.1-0031
บานเกาะใหญ - บานบูเก็ตยามู
อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 4.200 กม.
N 06-50-37.5
E 100-06-17.2
N 06-48-42.4
E 100-06-52.8

  -   -   -    10,000,000  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

26 สายสต.ถ.1-0009 บานควนไสน -
 คลองละงู อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 4.200 กม.
N 06-56-24.6
E 099-47-03.4
N 06-56-27.2
E 099-52-21.4

  -   -   -    10,000,000  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  188



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

27 สายสต.ถ.1-0019
บานทุงหญาแดง - บานกาลันยีตัน
 อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.425 กม.
N 06-43-36.9
E 100-00-55.3
N 06-42-50.5
E 099-59-05.9

  -   -   -    10,000,000  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

28 สายแยกทางหลวง 4137 -
บานทุงพัก  อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 5.500 กม.
N 06-05-15.2
E 100-05-44.9
N 06-51-58.4
E 100-06-04.6

  -   -   -    10,000,000  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

29 สายบานกุบังจามัง -
บานโคกทราย  อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 3.300 กม.
N 06-43.13.2
E 100-03-15.1
N 06.41.50.4
E 100-03-11.7

  -   -   -    10,000,000 ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  189



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 สายบานควนบอทอง - บานทุงพัก
อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 2.100 กม.
N 06.50.15.7
E 100.05.43.8
N 06.51.16.9
E 100.05.38.8

  -   -  -    10,000,000  ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

31 สายบานควนสูง - บานปาเตะ
ต.เจะบิลัง  อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม.
(ชวง กม.0+000 - 1+000)
N 06-39-18.0
E 100-00-52.2
N 06-41-25.9
E 100-01-25.7

  -   -   -     3,600,000 ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

กอสรางสะพาน คสล.

32 ในสายทางหมูท่ี 1 ต.ปากนํ้า -
หมูท่ี 6 ต.แหลมสน  อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวทางรถว่ิง 7.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-53-58.2
E 099-41-53.7

    1,200,000  -  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  190



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33 บานซอย 2 หมูท่ี 3 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง เชื่อมตอหมูท่ี 3
ต.ควนโดน อ.ควนโดน

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ยาว 40.00 ม.
 ตามแบบท่ีกําหนด
N 06-51-28.5
E 100-00-58.7

    4,400,000  -  -  - ระยะทางท่ี
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

72,300,000 61,800,000 61,800,000 63,600,000

74,300,000 65,800,000 63,800,000 67,600,000

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  191



ยุทธศาสตรที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการจัดการดานขยะ  - เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสตูล
 - เพื่อการกําจัดขยะอันตราย
จากชุมชนอยางถูกหลักวิชาการ

 - สนับสนุนการดําเนินงานดาน
การจัดการขยะใหหนวยงาน
องคกร ฯลฯ ในการจัดการขยะ
เชน  ขยะอันตราย เปนตน

100,000
(60:100,000)
(59:100,000)
(58:100,000)
(57:100,000)

       100,000        100,000        100,000  จํานวนคร้ัง
ท่ีดําเนินการ

 - สนับสนุนหนวยงาน/อปท.
ท่ีรับผิดชอบดานการจัดการขยะ
อันตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสตูล
 - มีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิธี

อบจ.สตูล
(กองชาง)

100,000 100,000 100,000 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน  192



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นท่ี
สีเขียว

 - จัดกิจกรรมการปลูกตนไมเพื่อให
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานองคกรได
รวมเทิดพระเกียรติสถาบันฯ ในวันสําคัญ
- เพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 - เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

 - จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติรวมปลูกตนไมเพื่อ
เปนการเทิดพระเกียรติและได
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

50,000
(60:50,000)
(59:50,000)
(58:50,000)
(57:50,000)

         50,000          50,000          50,000  จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - พื้นท่ีปลูกตนไมของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
  - ผูบริหาร ขาราชการและพนักงาน
องคกรไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

3 สนับสนุนการติดตั้งทุนจอดเรือจุด
ชมปะการังธรรมชาติ

 - เพื่อปองกันแนวปะการังธรรมชาติ
นํ้าตื้นจากนักทองเท่ียว และการ
ท้ิงสมอของเรือนําเท่ียว

 - พื้นท่ีทองเท่ียวทางทะเล
จังหวัดสตูล เชน  อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะตะรุเตา
หมูเกาะเภตรา เปนตน

200,000
(60:200,000)

       200,000        200,000        200,000  จํานวนแหง  - สามารถปองกันแนวปะการังจากการ
ถูกทําลายจากนักทองเท่ียวและสมอเรือ
นําเท่ียว

อบจ.สตูล
(กองชาง)

4 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 - เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เครือขายภาคประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก
เครือขายภาคประชาชนดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

300,000
(60:300,000)
(59:200,000)
(58:200,000)
(57:200,000)

100,000 100,000 100,000   จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองชาง)

5 คลองสวยนํ้าใส  - เพื่อรณรงคติดตามคุณภาพนํ้า
ในแมนํ้าลําคลองของจังหวัดสตูล

 - มีกิจกรรมการอนุรักษ / และ
ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพนํ้า
ในแมนํ้าลําคลอง เชน คลองละงู
 คลองดุสน คลองทาแพ  เปนตน

300,000
(60:300,000)
(59:450,000)
(58:150,000)
(57:100,000)

       500,000        500,000        500,000   จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - แหลงนํ้า แมนํ้าลําคลอง ไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าและพัฒนาปรับปรุง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

4.2 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน  193



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
LA 21 และ Green City

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรม เครือขาย LA
 21 และ Green City จังหวัดสตูล
ระดับจังหวัด /ภาค / ประเทศ

 - จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
LA 21 และ Green City

       300,000        300,000        300,000        300,000  จํานวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - เกิดความรวมมือในเครือขายการ
ดําเนินงานในระดับภาค
- เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับ
ภาคและระดับพื้นท่ีโดยอาศัยความ
ชวยเหลือพึ่งพากันระหวางเครือขาย
- รูปแบบกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม
ท่ีเปนธรรม

อบจ.สตูล
(กองชาง)

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน  194



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล
และแสดงวาวนานาชาติ

 - เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมไทยตลอดไป
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรม
ศึกษาและรวมสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่นไทย
- เพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพร
ชื่อเสียงและการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล

 - จัดการแขงขันวาวประเพณี
จังหวัดสตูลและการแสดงวาว
นานาชาติ ท่ีประกอบไปดวย
กิจกรรมตางๆใหประชาชนได
ศึกษา และรวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 10 กิจกรรม

2,600,000
(60:2,500,000)
(59:2,500,000)
(58:2,500,000)
(57:2,000,000)

    2,700,000     2,700,000     2,700,000   - 10 กิจกรรม
ท่ีจัดบริการให
ประชาชนไดรวม
ทํากิจกรรมและ
รวมศึกษาศิลปะ
วัฒนธรรมทองถิ่น

 - เด็ก เยาวชนและประชาชนไดทํา
กิจกรรมศึกษาและรวมสืบทอด อนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
- ประชาสัมพันธและเผยแพรชื่อเสียง
และการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล
- เกิดความรวมมือและเครือขายอันดี
ตอกันของประชาชนนักกีฬาวาวและ
นักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงและมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 5 อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  195



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 สงเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ หวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนักอนุรักษหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี สมานฉันท
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

- จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ถือศีลกินเจใหประชาชนเชื้อ
สายจีนในจังหวัดสตูลไดเขารวม
ไมนอยกวา 2,000 คน
- 2 กิจกรรมท่ีจัดใหประชาชน
เขารวม

350,000
(60:350,000)
(59:350,000)

       350,000        350,000        350,000   - 2 กิจกรรมท่ีจัด
ใหประชาชน
รวมงาน
- ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา
2,000 คน

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

3 สงเสริมประเพณีลอยกระทง  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ หวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนักอนุรักษหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี สมานฉันท
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

- จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ลอยกระทงใหประชาชนใน
จังหวัดสตูลไดเขารวม
ไมนอยกวา 2,000 คน
- 4 กิจกรรมท่ีจัดใหประชาชน
เขารวม

200,000
(60:200,000)
(59:200,000)

       200,000        200,000        200,000  - 4 กิจกรรมท่ี
จัดบริการให
ประชาชนได
รวมงาน
- ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา
2,000 คน

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

4 สงเสริมประเพณีชักพระ  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ หวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนักอนุรักษหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี สมานฉันท
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 '- จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ชักพระใหประชาชนในจังหวัด
สตูลไดเขารวม
ไมนอยกวา 5,000 คน
- 5 กิจกรรมท่ีจัดใหประชาชน
เขารวม

400,000
(60:400,000)
(59:400,000)

       400,000        400,000        400,000  - 5 กิจกรรมท่ี
จัดบริการให
ประชาชนได
รวมงาน
- ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
 5,000 คน

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  196



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 สงเสริมประเพณีไหวผีโบ  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ หวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนักอนุรักษหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี สมานฉันท
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ไหวผีโบใหประชาชนในจังหวัด
สตูลไดเขารวม จํานวน 500 คน
- 2 กิจกรรมท่ีจัดใหประชาชน
เขารวม

35,000
(60:35,000)
(59:50,000)

         35,000          35,000          35,000  -2 กิจกรรมท่ี
จัดบริการให
ประชาชนได
รวมงาน
- ผูเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา 500 คน

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

6 แขงขันเรือทองแบนประเพณี - สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยู
- สรางความสามัคคี เชื่อมความ สัมพันธ
ท่ีดีในชุมชนและใหเยาวชนไดมีสวนรวม
และเห็นความสําคัญของงานประเพณี

-รวมจัดงานแขงขันเรือ
ทองแบนประเพณี ตําบลนาทอน
จํานวน 1 คร้ัง

50,000
(60:50,000)

         50,000          50,000          50,000  - จํานวนคร้ังท่ี
จัดการแขงขัน
- ประชาชนมารวม
งานไมนอยกวา
1000 คน

- สืบสานประเพณีการแขงขันของทองถิ่น
- เกิดความสามัคคีในชุมชน และเยาวชน
เห็นความสําคัญของงานประเพณีจาก
การมีสวนรวม

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

7 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลฟตรี)

- เพื่อสงเสริม และอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป
-เพื่อสรางจิตสํานึกคานิยมท่ีถูกตอง
มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทท่ีดี
- เพื่อสรางความรัก สามัคคี สัมพันธภาพ
ท่ีดีในครอบครัวและชุมชน ลดปญหา
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม

-กิจกรรมภายในงานไมนอยกวา
 5 กิจกรรม
- ภาคเอกชนเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 50 หนวยงาน
- ประชาชนเขารวมงาน
ไมนอยกวา 3,000 คน

500,000
(60:500,000)
(59:250,000)
(58:550,000)
(57:500,000)

       500,000        500,000        500,000  -จํานวนผูเขารวม
งานไมนอยกวา
3,000 คน
- ภาคเอกชนและ
หนวยงานตางเขา
รวมจัดงานไมนอย
กวา 50 หนวยงาน

 - ประชาชนไดความรูและตระหนักถึง
วัฒนธรรมประเพณีอนุรักษไปสูเยาวชน
รุนหลัง
-เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึก
คานิยมท่ีถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม
มารยาทท่ีดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 สงเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาตามหลัก
ปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
- เพื่อสรางความเขาใจถึงหลักปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลาม
- เพื่อใหประชาชนไดพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน
-เพื่อสงเสริมความรัก สามัคคี สมานฉันท
และสันติสุขของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน
ใหผูบริหาร สมาชิกสภา
หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ
และพนักงานไดรวมประกอบ
ศาสนกิจ
- ประชาชนผูนับถือศาสนา
อิสลามและศาสนาอ่ืนไดรวม
กิจกรรมตอนรับเดือนรอมฎอน
- มัสยิด บานาซะฮ สถานศึกษา
หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ไมนอยกวา 300 หนวยงาน

2,000,000
(60:2,000,000)
(59:2,000,000)
(58:800,000)

(57:800,000)

    2,000,000     2,000,000     2,000,000  - 7 อําเภอท่ีจัด
กิจกรรมสงเสริม
ตอนรับเดือน
รอมฎอน
- ประชาชนไม
นอยกวา 2,000 คน

 - ผูนับถือศาสนาอ่ืนไดเขาใจถึงหลักผ
ปฏิบัติของศาสนาอิสลามในเดือน
รอมฎอน
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันทและ
สันติสุขของประชาชนในจังหวัดสตูล
- ไดสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาตามหลัก
ปฏิบัติศาสนาอิสลาม
- ประชาชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ทํากิจกรรมรวมกัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

   6,135,000    6,235,000    6,235,000    6,235,000
   6,135,000    6,235,000    6,235,000    6,235,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาความรูและทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหกับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล และประชาชนใน
จังหวัดสตูล
 - เพื่อเพิ่มความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ใหกับบุคลากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
 และประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
และประชาชนในจังหวัดสตูล
จํานวน 7 รุน รุนละ 70 คน
รวม 490 คน

3,000,000
(60:3,000,000)

2,500,000 2,500,000 2,500,000   - รอยละ 80
ของผูท่ีเขารับการ
อบรมมีความรูดาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและมี
ความรูเก่ียวกับ
พรบ.วาดวยการ
กระทําความผิด

เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร
 พ.ศ.2559

 -บุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลและประชาชนในจังหวัด
สตูลมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและใชกับชีวิตประจําวัน
ไดมากย่ิงขึ้น
 - บุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลและประชาชนในจังหวัดสตูล
สามารถรูขอบเขตการใชงาน
คอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
 พ.ศ.2559 มากย่ิงขึ้น

 อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

   3,000,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงและมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  199



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

2 สงเสริมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - เพื่อใหเครือขายอปพร./หนวยงานอ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวของดานสาธารณะภัยท้ังทางบก
และทะเลไดมีการอบรมรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ในการทํางานและเชิดชูเกียรติ อปพร.
ท่ีมีผลงานดีเดน

 - จัดกิจกรรมใหความรู
ท่ีเก่ียวของดานสาธารณภัย
ท้ังทางบกและทะเล

100,000
(60:100,000)

100,000 100,000 100,000  จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรม

  -เครือขายอปพร./หนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของดานสาธารณภัยไดรวมกัน
แสดงออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

3 สนับสนุนการเตือนภัยพิบัติ
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการ
เตือนภัยใหกับเครือขาย อปพร./
ภาคประชาชน/ หนวยงานอ่ืนๆ
ดานสาธารณภัยในจังหวัดสตูล ท้ังทางบก
และทะเลเชนอุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย
ควันพิษ เปนตน

 - จัดกิจกรรมดานการเตือนภัย
เฝาระวังภัยพิบัติ พื้นท่ีจังหวัด
สตูลใหกับเครือขาย อปพร./
ภาคประชาชน  หนวยงานอ่ืนๆ
 ดานสาธารณภัยในจังหวัดสตูล

50,000
(60:50,000)

50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารับ
การอบรม

  -ประชาชนไดรับการแจงเตือนภัยพิบัติ
จากสถานการณ โดยหนวยงาน ดานสา
ธารณภัยดวยขั้นตอนท่ีรวดเร็ว ถูกตอง
ปลอดภัย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

4 สงเสริมการใหความรูดานภัยพิบัติ
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม/สัมมนาให
ความรูประชาชน เยาวชน ดานภัยพิบัติ
ในพื้นท่ี จ.สตูล เชน อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย อุบัติเหตุท้ังทางถนนและทะเล
เปนตน

 - จัดอบรม/สัมมนาเพื่อให
ความรูดานภัยพิบัติตางๆ
แกประชาชน เยาวชน
ในพื้นท่ี จ.สตูล

50,000
(60:50,000)

50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารับ
การอบรม

  -ประชาชนและเยาวชนไดรับความรู
และรูจักภัยพิบัติตางๆ และสามารถ
เตรียมรับมือภัยพิบัติไดอยางถูกตอง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

      200,000       200,000       200,000       200,000

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  200



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดาน
การศึกษา

 -เพื่อรวมออกแบบแนวทางการศึกษาให
ตอบสนองตรงตามความตองการของสตูล
- เพื่อยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิและ
คุณภาพการศึกษาของสตูล
- เพื่อยกระดับการเรียนรูของจังหวัดสตูล
ในระยะยาว
-เพื่อสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของ
จังหวัดสตูล ไมนอยกวา 1 คร้ัง
ตอปงบประมาณ
- จัดประชุมอบรมคณะกรรมการ
สภาการศึกษา
ไมนอยกวา 4คร้ัง/ปงบประมาณ
- จํานวนกิจกรรมท่ีผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภาการศึกษาไมนอยกวา
2 กิจกรรม/ปงบประมาณ

1,000,000
(60:1,000,000)
(59:2,000,000)
(58:1,000,000)
(57:500,000)

    1,000,000     1,000,000     1,000,000 - จัดประชุม
คณะกรรมการไม
นอยกวา 4 คร้ัง/
ปงบประมาณ
-จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับการศึกษา
จังหวัดสตูล
ไมนอยกวา
1 กิจกรรม/
ปงบประมาณ

- ผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐานการศึกษา
ของจังหวัดสตูลยกระดับขึ้น
- ครูและผูบริหารไดรับความรูและทักษะ
ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา
- ความรวมมือของทุกหนวยงานในการท่ี
จะพัฒนาและยกมาตรฐานการศึกษา

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

6 นิเทศการศึกษา - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
อบจ.สตูล
- เพื่อนิเทศ ติดตาม กํากับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมโครงการตางๆ
ของสถานศึกษาในสังกัด

- จัดประชุมทําแผนนิเทศ
การศึกษา และแผนการศึกษา
- นิเทศการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด สองเดือน/คร้ัง
-ติดตามการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน
-โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 1 โรงเรียน

50,000
(60:50,000)

50,000 50,000 50,000  นิเทศโรงเรียนใน
สังกัดไมนอยกวา 3
 คร้ัง/ภาค
การศึกษา

- การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัดมีมาตรฐาน
- นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้น
- กิจกรรมท่ีจัดการเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

7 สนับสนุนครูสอน
ภาษาตางประเทศใหกับโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

- เพื่อใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน
-เพื่อสรางองคความรูใหกับนักเรียนเพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน
-เพื่อเพิ่มทักษะทางดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน

-สนับสนุนครูตางประเทศใหกับ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
ประกอบดวย
- ครูสอนภาษาอังกฤษ
 - ครูสอนภาษาจีน เปนตน

1,000,000
(60:1,000,000)

    1,000,000     1,000,000     1,000,000  - เด็กนักเรียนใน
สังกัดไมนอยกวา
400 คน
- ภาษาท่ีจัด
สนับสนุน 2 ภาษา

 - นักเรียนมีความพรอมในการปรับตัว
 เขาสูประชาคมอาเซียน
-นักเรียนมีทักษะการฟง - พูด
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

6.3 แผนงานการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 พัฒนาศักยภาพและทักษะการ
เรียนรูใหเด็กและเยาวชน

- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะ
ศักยภาพการเรียนรูของตนเอง
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมไดนํา
ประสบการณมาประยุกตใชกับการเรียน
การสอนในระบบ
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีเครือขายท่ี
เขมแข็ง มีความสามัคคี สมานฉันท
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึงกันและกันได
-เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดเปด
โลกทรรศนการเรียนรู คนควาทักษะการ
เรียนรูจากชุมชนและทองถิ่นอ่ืนใน
ประเทศไทยมาประยุกตใชในการเรียน
ของตนเอง

-เด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส
ในจังหวัดสตูล
- เด็กและนักเรียนท่ีดอยโอกาส
สําหรับโรงเรียนในสังกัด
- เด็กและเยาวชนท่ีรับ
ผลกระทบจากปญหาครอบครัว
เศรษฐกิจ สังคมและปญหา
ความไมสงบในจังหวัดสตูล

 250,000
(60:250,000)

       250,000        250,000        250,000  จํานวนกิจกรรมท่ี
เปดโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนได

เรียนรูไมนอยกวา
3 กิจกรรม

- เด็กและเยาวชนไดมีทักษะความรูท่ีดีขึ้น
- เด็กและเยาวชนนําประสบการณการ
เรียนรูท่ีไดมาปรัปรุงพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของตนเอง
- เด็กและเยาวชนคนพบความตองการ
และความสามารถของตนเอง
- เครือขายการเรียนรูเด็กและเยาวชนมี
ความเขมแข็ง

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

9 สงเสริมทักษะทางวิชาการให
แกนักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ)

 - เพื่อสนับสนุนสรางสรรคใหเด็กและ
เยาวชนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด ไดทํากิจกรรมรวมกัน
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู
ความสามารถใหแกเด็ก  และเยาวชน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
- เพื่อใหเด็ก เยาวชนและครูศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูไดรับ
ประสบการณตรง

 - คณะครู และนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ครุสัมพันธ) จํานวน 150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
ในจังหวัดสตูลเขารวมการแขงขัน
มหกรรมวิชาการเพื่อทดสอบ
ความรูความสามารถกับสมาคม
ครุสัมพันธอิสลามแหงประเทศ
ไทย

150,000
(60:150,000)
(59:150,000)
(58:150,000)
(57:150,000)

       150,000        150,000        150,000  - 1 คร้ังท่ี
สนับสนุนเขารวม
แขงขันทักษะ
- ครูและเด็ก
นักเรียนเขารวมไม
นอยกวา 15 คน

- เด็กและเยาวชนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด ไดทํากิจกรรมท่ีสรางสรรค
รวมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด มีทักษะความรู
ความสามารถ
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  202



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 อบรมใหความรูครูผูสอนดาน
ศาสนากีรออาตี

- เพื่อใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรม หลักการปฏิบัติของศาสนาท่ี
ถูกตองเปนประโยชนตอผูเรียน สังคม
และประเทศชาติ
- เพื่อใหครูผูสอนไดนําความรูท่ีไดท่ีเปน
แนวทางท่ีถูกตองไปถายทอด สั่งสอนให
เด็กนักเรียน

- ครูผูสอนดานศาสนาในพื้นท่ี
จังหวัดสตูล

- 200,000 - 200,000  - ครูผูสอนศาสนา
เขารวมอบรมไม
นอยกวา 100 คน

- ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจใน
หลักธรรมหลักการปฏิบัติทางศาสนาท่ี
ถูกตอง
- รูจักวิธีการถายทอดเทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีถูกตอง

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

11 สงเสริมแขงขันทักษะทางวิชาการ
ใหกับศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ประจําจังหวัดสตูล

- เพื่อทดสอบความรู ความสามารถของ
นักเรียนตาดีกาในจังหวัดสตูล เพื่อเปน
ตัวแทนจังหวัดสตูลเขารวมการแขงขันใน
ระดับภูมิภาคและประเทศ
- เพื่อใหนักเรียนศูนยตาดีกาประจํามัสยิด
 ไดเขาใจและรวมการอนุรักษวัฒนธรรม
การเรียนรูทางศาสนาใหคงอยูคูทองถิ่น
ตอไป
-เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน กลาแสดงออก
- เพื่อสรางสังคมชุมชนแหงการเรียนรู
เกิดการบูรณาการทํางานรวมกันในทุก
ภาคสวน

 - จัดการแขงขันในแตละ
อําเภอครบท้ัง 7 อําเภอ

- คณะครู ผูปกครองและ
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) เขารวม
การจัดงานการแขงขัน

510,000
(60:750,000)
(59:200,000)
(58:200,000)
(57:200,000)

       510,000        510,000        510,000  จัดการแขงขันไม
นอยกวา 7 อําเภอ

-เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปลอดจากยาเสพติด  สรางความสงบสุข
ในพื้นท่ี
-เยาวชนไดใชความรูความสามารถอยาง
เต็มท่ี มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง
- เด็กนักเรียนและประชาชนไดรวมการ
อนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีใหอยูคูทองถิ่น
อยางย่ังยืน
- เกิดการบูรณาการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในทองถิ่น กอเกิดความ
เขมแข็งแข็งของชุมชน เปนสังคมการ
เรียนรูท่ีย่ังยืน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 สนับสนุนการจัดทําแผนการศึกษา
ของสถานศึกษา

 - เพือใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สาระสําคัญของการจัดทําแผนการศึกษา
- เพื่อกําหนดปฏิทินขั้นตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
และขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
เหมาะสม
- เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูท่ีเก่ียวของจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและของสถานศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา
ในสังกัด รวมเสนอ จัดทําและประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดและของอปท.
- ความเขมแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ในการพัฒนาสถานศึกษา

100,000 - - 100,000  แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
1 ฉบับ

 - ไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาและผูท่ี
เก่ียวของไดรวมระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษารูบทบาท
หนาท่ีของตนเองในการพัฒนาการศึกษา

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูสอนภาษา
มลายู รูปแบบรูมี จังหวัดสตูล

- เพื่อใหความรูและทักษะในการสอน
ภาษามลายู รูปแบบรูมี ใหแกครูผูสอน
ตาดีกาเขาใจในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใหผูเรียนไดรับการถายทอดดาน
ภาษาอยางถูกตองตามหลักสากล
- เพื่ออนุรักษภาษามลายู รูปแบบรูมี
ท่ีถูกตองใหคูกับทองถิ่นเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน

- ครูผูสอนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
จ.สตูล ไมนอยกวา 150 คน

150,000
(60:150,000)

- 150,000 -  ครูผูสอนศูนย
การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดเขา
รวมไมนอยกวา
150 คน

- ผูเรียนไดรับการถายทอดความรู
ทางดานภาษาท่ีถูกตองและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
- การจัดการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนํ้าหนักสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน
-เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เพื่อพัฒนาขาราชการครูใหมีความรู
และมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน
 - เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมระบบ
อินเตอรเน็ตของโรงเรียน
- เพื่อจัดหาหนังสือสําหรับหองสมุด
โรงเรียนใหเพียงพอตอการใหบริการ
นักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนักและ
เรียนรูใหตนเองหางไกลจากสารเสพติด
-เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตสูความเปน
เลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ
ผูเรียน

 - นักเรียน  ครูทุกคนมีอุปกรณ
 ฝก สอน สอบ อยางเพียงพอ
 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทุกคนไดรับการสนับสนุนเขา
แขงขันทักษะสูความเปนเลิศดาน
วิชาการ และกีฬา
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
 - โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
- คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคนไดเขา
รวมการพัฒนาศักยภาพ
- เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูและ
สามารถนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับงานที่รับผิดชอบ
- เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางชุมชนและโรงเรียน
- ผูปกครองและชุมชนเล็งเห็น
ความสําคัญและเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา

2,300,000
(60:2,180,000)
(59:2,150,000)
(58:2,000,000)
(57:2,170,000)

2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ

- ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียนไดตรงตามเปาหมาย
- นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
กลาแสดงออกในการรวมกิจกรรม มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค
- ครูสามารถนําความรูจากการพัฒนา
แกไขขอบกพรองของนักเรียน และ
นําไปปรับปรุงการเรียนการสอน
- นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเองจนสามารถแขงขันทักษะสู
ความเปนเลิศทางวิชาการและกีฬาได -
นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับชาติเปนท่ีนาพอใจ
- ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนํ้าหนัก –
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
-เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เพื่อพัฒนาขาราชการครูใหมีความรู
และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน - เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมระบบ
อินเตอรเน็ตของโรงเรียน
- เพื่อจัดหาหนังสือสําหรับหองสมุด
โรงเรียนใหเพียงพอตอการใหบริการ
นักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนักและ
เรียนรูใหตนเองหางไกลจากสารเสพติด
-เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตสูความเปน
เลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของ
ผูเรียน

 - คาอาหารกลางวัน
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน -
คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุด
- คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรู
คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
-คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
-คาใชจายในการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
- คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน
- คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

7,340,000
(60:7,700,000)

7,340,000 7,340,000 7,340,000 จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ

-นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน
-หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไดรับการ
ปรับปรุงทุกปการศึกษา
- ขาราชการครูสามารถนําความรูมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
-นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
ไดรับอาหารเสริม (นม) ทุกคน
-นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ
- นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี
- นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน
- ครู นักเรียน ไดใชงานระบบอินเตอรเน็ต
ที่มีประสิทธิภาพ
- นักเรียนมีการใชบริการหองสมุดเพ่ิมขึ้น
- นักเรียนมีความรูและสามารถนําพา
ตนเองหางไกลจากสารเสพติด
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
- นักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและ
ความสนใจ
- เด็ก เยาวชนและผูปกครองนักเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน

โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16 อาหารเสริม( นม ) -เพื่อสงเสริมการดื่มนมของนักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนมีนํ้าหนักสวนสูงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
- เพื่อสงเสริมสุขภาพของนักเรียนใหมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ

-นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6
ไดรับอาหารเสริม ( นม )
-นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณและ
มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ

1,093,000
(60:1,120,000)
(59:2,500,000)
(58:2,600,000)
(57:2,100,000)

1,093,000 1,093,000 1,093,000 จํานวนนักเรียนท่ี
ไดรับอาหารเสริม
(นม)

-นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ไดรับ
อาหารเสริม (นม) ทุกคน
-นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยท่ี
สมบูรณ
- นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี

โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

  13,943,000   13,893,000   13,843,000   13,993,000

17 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  - เพื่อพัฒนาผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สามารถชวยเหลือตัวเองไดลดภาระ
ครอบครัว

 - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูสูงอายุดานตางๆ

200,000
(60:200,000)

200,000 200,000 200,000 จํานวนผูสูงอายุ
เขารวมอบรม

 - ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถ
สามารถดูแลตัวเองได

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

18 อบรมใหความรูการปองกันการ
ติดเชื้อ HIV (โรคเอดส)
แกประชาชนและผูนําชุมชน

 - เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในการปองกันตัวเองจากโรคติดตอรายแรง
(โรคเอดส)

 - จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนท่ัวไป  ผูนําชุมชน
ใหหางไกลจากโรคติดตอ
รายแรง (โรคเอดส)

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารับ
การอบรม

 - ประชาชนและผูนําชุมชนมีความรู
ความเขาใจและรูจักปองกันตนเองจาก
โรคเอดส

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

19 ปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม
ในสังคม

 - เพื่อใหความรูแกประชาชนใหสามารถ
ดูแลตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อ
เจ็บปวยสามารถเตรียมความพรอมกับ
การรับการระบาดของโรคอุบัติใหม

 - จัดกิจกรรมยรวมกับ
หนวยงานอ่ืนในการปองกัน
ควบคุมการระบาดของ
โรคอุบัติใหม

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - ประชาชมีความรูดานการปองกันโรค
อุบัติใหมเกิดการตื่นตัวและเตรียมพรอม
ในการรับมือปองกันโรคอุบัติใหม

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

6.4 แผนงานสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

20 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ดานสาธารณสุข

 - เพื่อใหความรูแกประชาชน อสม.
ในการสงเสริมและปองกันโรค
 - สามารถชวยเหลือ ใหคําแนะนําแก
ผูปวยในพื้นท่ี

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การสงเสริมและปองกันโรคตางๆ
 ท่ีเปนปญหาดานสาธารณสุข
ในพื้นท่ีจังหวัดสตูล

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - มีเครือขายสุขภาพท่ีเขมแข็งมีความ
ตระหนักและชวยเหลือดูแลปองกัน
ประชาชนจากโรคดานสาธารณสุขใน
ชุมชน

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

21 พัฒนาสมรรถภาพเครือขาย
การแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน

 - เพื่อเตรียมความพรอมดานบุคลากรใน
การปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน
 - เพื่อพัฒนาบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองตนใหถูกตองตามมาตรฐานของ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

 - จัดอบรมชุดปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉินจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
องคกรประชาชน

200,000  - 200,000  - จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - มีบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน
เพียงพอและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน
 - บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตนไดถูกตองตาม
มาตรฐานของระบบ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

      600,000       400,000       600,000       400,000

22 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บานกาเนะ)

 - เพื่อใหเด็ก เยาวชนและประชาชนมี
แหลงศึกษาคนควาหาความรู
- เพื่อเปนศูนยการเรียนรูขอมูลขาวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครบวงจร
ประจําชุมชน

-เปนแหลงศึกษาขอมูล
สารสนเทศท่ีครบวงจรบริการ
ประชาชนในชุมชน

50,000
(60:50,000)
(59:50,000)
(58:50,000)
(57:50,000)

         50,000          50,000          50,000  สามารถใหบริการ
แกเด็ก ประชาชน
เฉลี่ยไมนอยกวา
300 คน/เดือน

 -เด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีแหลง
ศึกษาคนควาประจําชุมชนเพิ่มขึ้น
- เด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
- เปนองคความรูสมัยใหมคูชุมชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

23 พัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนํา
ดานสุขภาพ

 -เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแก อสม.
ในจังหวัดสตูลในการดําเนินการสุขภาพ
ภาคประชาชน
 - เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงคดาน
สุขภาพและประกาศเกียรติคุณแก อสม.
ท่ีปฏิบัติงานดีเดน

- จัดอบรมเครือขายผูนําดาน
สุขภาพใหแกประชาชน
ในจังหวัดสตูล ทุกอําเภอ
จํานวน 2,000 คน

200,000
(60:200,000)

200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - อสม.ในจังหวัดสตูลมีขวัญและกําลังใจ
ในการพัฒนางานสาธารณสุข
- สรางความสามัคคีและสมานฉันท

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

24 จัดงานวันสตรีสากล -เพื่อพัฒนาสตรีในระดับจังหวัดไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
-เพื่อสรางความสามัคคีประชาชนใน
จังหวัด

- จัดงานวันสตรีสากลโดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 2,000 คน

300,000
(60:300,000)
(59:300,000)
(58:300,000)
(57:300,000)

300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-สตรีในระดับจังหวัดไดทํากิจกรรมรวมกัน
สรางความสามัคคีของประชาชนใน
จังหวัด

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

25 รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

 - เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด/การปองกันโรค
เอดส/การคามนุษย

 - จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด
 - อบรมทักษะครอบครัวในการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ฯลฯ

100,000
(60:100,000)
(59:100,000)
(58:100,000)
(57:100,000)

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนตื่นตัวและใหความรวมมือ
ในการแกไขปญหายาเสพติด/การปองกัน
โรคเอดส/การคามนุษย

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

26 จัดงานวันตอตาน
ยาเสพติดโลก

-เพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

 - จัดรณรงค เสวนา
จัดนิทรรศการ แขงขันกีฬา
ตอตานยาเสพติดเน่ืองในวัน
ยาเสพติดโลก

50,000
(60:50,000)
(59:50,000)
(58:50,000)
(57:50,000)

50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนตื่นตัวและใหความรวมมือ
ในการแกไขปญหายาเสพติด

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

27 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ดานสวัสดิการสังคม

 - เพื่อรวมออกแบบแนวทางดาน
สวัสดิการสังคม

 - สงเสริมกิจการสภาพัฒนา
สวัสดิการสังคม อบจ.สตูล

1,000,000
(60:1,000,000)
(59:500,000)

(58:1,000,000)

(57:500,000)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรม

 - มีแนวทางในการดําเนินงานดาน
สวัสดิการสังคม

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

   1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28 จัดงานวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดง
ถึงความสามารถในกิจกรรมตางๆ
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนและผูปกครองได
รวมทํากิจกรรมรวมกัน

-กิจกรรมท่ีจัดใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงออกและแสดง
ความสามารถ 10 กิจกรรม
- จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีเขา
รวมกิจกรรม ไมนอยกวา
10,000 คน

300,000
(60:1,000,000)
(59:1,000,000)
(58:1,000,000)
(57:1,000,000)

       300,000        300,000        300,000  -จํานวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรมไมนอย
กวา 10,000 คน
- จํานวนฐาน
กิจกรรมท่ีจัดให
เด็กเขารวม ไม
นอยกวา 10 ฐาน
กิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาในตนเอง
- เด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
รวมกับครอบครัว ปลอดจากยาเสพติด
- เด็กและเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีมี
คุณภาพ และเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

29 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา  - เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาไดรับ
ความรู ประสบการณ กฎกติกา
- ระเบียบการแขงขันท่ีทันสมัย และเปน
ปจจุบันสามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ถายทอดใหแกนักกีฬาและผูท่ีเก่ียวของ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
การกีฬาใหไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น

- บุคลากรดานการกีฬาใน
จังหวัดสตูลมีศักยภาพ ตัดสิน
กีฬาสากล
- ครูอาสาพัฒนากีฬา อบจ.
สตูลเขารวมการอบรมหลักสูตร
ตามท่ี อปท.กําหนด
- ประเภทชนิดกีฬาท่ีจัดให
พัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล
จํานวน 1 ประเภทกีฬา/ป

200,000
(60:200,000)
(59:200,000)
(58:200,000)
(57:200,000)

       200,000        200,000        200,000  จํานวน 1
ประเภทกิจกรรม

กีฬา
ท่ีจัดอบรม

- บุคลากรดานกีฬามีความรู ความเขาใจ
 ในกติกาการแขงขันกีฬา
- บุคลากรดานการกีฬาของจังหวัดสตูล
ไดพัฒนาตนเองไมสูระดับภาค/ประเทศ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

6.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 จัดสงนักกีฬาจังหวัดสตูลเขารวม
การแขงขัน

-สงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนสนใจเลนกีฬาและออกกําลัง
-เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กเยาวชน
และประชาชนท่ีไดรับการคัดเลือกเปน
ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสตูลไดมีโอกาสเขา
รวมการแขงขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศตอไป
-เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
จังหวัดสตูลใหเปนท่ีรูจักของคนในประเทศ

 - จํานวน 7 ประเภทมหกรรม
กีฬาท้ังระดับภาค/ประเทศ
ท่ีสนับสนุนเขารวมการแขงขัน

300,000
(60:300,000)
(59:300,000)
(58:500,000)
(57:500,000)

       300,000        300,000        300,000  การแขงขันท่ี
สนับสนุนตัวแทน
เขารวมจํานวนไม

นอยกวา 7 รายการ

- เด็ก เยาวชนและประชาชนไดใหความ
สนใจในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
มากขึ้น
- เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีความสามารถดานกีฬา ในอันท่ีจะ
พัฒนามาตรฐานตนเองไปสูความเปนเลิศ
ในระดับสากล
- สรางชื่อเสียงดานการกีฬาใหแกจังหวัด
สตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

31 จัดสงทีมกีฬา อบจ. สตูล
เขารวมการแขงขัน

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี สรางความ
สามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางบุคลากร อบจ.
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีพัฒนา
ดานรางกาย อารมณและสติปญญาใน
การพัฒนางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
-เพื่อสนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหมีการ
พัฒนาทักษะการเลนกีฬา
-เพื่อแสดงใหเห็นถึงพลังและศักยภาพของ
 อปท ในภาพรวม

-ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง อบจ.สตูล และบุคลากร
ภายนอกท่ีเขามาเปนโคช เขา
รวมแขงขัน ประมาณ 140 คน
- จํานวน 1 คร้ังท่ีเขารวมการ
แขงขัน อบจ.คัพภาคใต/ป และ
10 ประเภทกีฬาท่ีจัดสงเขารวม
การแขงขัน
- บุคลากรของ อบจ.สตูลมี
สุขภาพรางกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี

1,500,000
(60:1,500,000)
(59:1,400,000)
(58:1,500,000)
(57:1,500,000)

    1,500,000     1,500,000     1,500,000  -จํานวนคร้ังท่ี
จัดสงแขงขัน
- บุคลากรภายใน
อบจ.เขารวมการ
แขงขันไมนอยกวา
 8 รายการแขงขัน

-บุคลากรของ อบจ.มีความรัก ความ
สามัคคี และสรางความสัมพันธอันดีใน
การท่ีจะทํางานเปนทีมรวมกัน
-บุคลากรไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกันในการจะนํามาพัฒนา อบจ.
 -บุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
การกีฬา ทําใหมีสุขภาพรางกาย
สุขภาพจิตท่ีดีในการพัฒนางาน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

32 กีฬาเชื่อมความสัมพันธบุคลากร
อบจ.สตูล กับหนวยงานองคกร
ภายในจังหวัด

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี สรางความ
สามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ
- เพื่อสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรใหมี
การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหเกิดการ
พัฒนาดานรางกาย อารมณและสติปญญา
ในการพัฒนางาน และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

-ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจาง อบจ.สตูล
- สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงาน
- บุคลากรของ อบจ.สตูลมี
สุขภาพรางกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี

100,000
(60:100,000)

       100,000        100,000        100,000  เขารวมการ
แขงขันกับ

หนวยงานองคกร
ตางๆ

จํานวน 2 คร้ัง

- บุคลากรของ อบจ. มีความรัก ความ
สามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางกัน
- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
การกีฬา ทําใหมีสุขภาพรางกาย
สุขภาพจิตท่ีดีในการพัฒนางาน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

33 จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดสตูลไดออกกําลังกาย มีพลานามัย
ท่ีสมบูรณแข็งแรง หางไกลอบายมุข
-เพื่อใหเยาวชน ประชาชนมีนํ้าใจนักกีฬา
 รูกฎกติกา มารยาท มีระเบียบวินัย รูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
-เพื่อเสริมสรางทักษะการทํางานในหมู
คณะ เกิดความรัก ความสามัคคี
สมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง
-เพื่อพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอลของ
เยาวชนและประชาชนใหไดมาตรฐาน
เพื่อไปสูการแขงขันในระดับท่ีสูงขึ้น

- เยาวชนและประชาชนภายใน
จังหวัดสตูล เขาชมและรวมการ
แขงขัน
- เด็กและเยาวชนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน หางไกลอบายมุข
- เด็กและเยาวชนไดพัฒนา
ศักยภาพตนเองไปสูการแขงขัน
ระดับสากล

2,500,000
(60:2,600,000)

    2,500,000     2,500,000     2,500,000  1 ฤดูกาลท่ีจัด
สตูลลีก

-เยาวชนและประชาชนเปนผูมีนํ้าใจ
นักกีฬา รูกฎกติกา มารยาท มีระเบียบ
วินัย รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
-เกิดความรักความสามัคคี สมานฉันท
ลดปญหาความขัดแยงตางๆ
-เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพทาง
กาย จิตใจท่ีดีขึ้น
-พัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสตูลใหมี
มาตรฐานท่ีสูงขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

34 ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
สนามกีฬากลางองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล

 - เพื่อใหสนามกีฬากลางเปนสนามกีฬาท่ี
ไดมาตรฐานสากลรองรับการแขงขันใน
ระดับภูมิภาคและประเทศได

- ความพรอมและมาตรฐาน
สนามกลาง อบจ.สตูล
- สนามกีฬา ท่ีไดมาตรฐาน
รองรับการแขงขันกีฬาระดับ
ภาค/ประเทศ
-ประชาชนไดมีพื้นท่ีออกกําลังท่ี
ไดมาตรฐานสากล

2,000,000
(60:2,000,000)
(59:2,000,000)
(58:900,000)
(57:900,000)

2,000,000 2,000,000 2,000,000  จํานวนสนามท่ีมี
มาตรฐาน 1 สนาม

 - สนามกีฬาสามารถรองรับการแขงขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได
-ประชาชนในจังหวัดสตูลใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
- ประชาชนมีสุขภาพรางกาย และจิตใจ
ท่ีดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
"รากแกวแหงปญญา"

- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดํารงชีวิต มีจิตสาธารณะ
 และรูจักเสียสละ
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ปลอดจากอบายมุข
 และยาเสพติด
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขาใจใน
คุณคาของชีวิต สามารถใชชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

- จัดกิจกรรมคายอบรมให
ความรูดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร
วิทยากร พี่เลี้ยงจํานวน 80 คน

65,000
(60:60,000)

         65,000          65,000          65,000   -5 กิจกรรมใน
การจัดฝกอบรม
จริยธรรมและ
ศีลธรรม
- เด็กและเยาวชน
เขารวมกิจกรรม
คายไมนอยกวา 75
 คน

- เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกท่ีดี
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักธรรม
ศาสนา
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

36 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล
(ศูนยคลองชาง)

 - เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติตามวิถีศาสนาในสถานการณ
ตางๆ
- เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดภูมิคุมกัน
ท่ีดีกับตนเอง สามารถนําหลักศาสนาไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคและเสริมสรางใหผูเขารับการ
อบรมมีพฤติกรรมท่ีดีงามตามหลักศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมใน
จังหวัดสตูล 240 คน พี่เลี้ยง
และวิทยากร 20 คน
- เด็กและเยาวชน เกิดการ
เรียนรู สามารถนําความรู ไป
ปรับใชกับตนเองและสังคม
สวนรวมไดอยางมีความสุข

300,000
(60:300,000)
(59:300,000)
(58:500,000)
(57:500,000)

300,000 300,000 300,000  - เด็กและเยาวชน
เขารวมอบรมท้ัง
2 รุนไมนอยกวา
240 คน

 - ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาท่ีถูกตอง
-ผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตามหลักมารยาทของศาสนา
- ผูเขารับการอบรมเกิดภูมิคุมกันท่ีดี ทํา
ใหสังคมสงบสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

37 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม - เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดี ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมคําสอนของศาสนามา
เปนแนวทางในการดํารงชีวิต
- เพื่อใหประชาชนสามารถใชชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข
- เพื่อสรางความสามัคคีและความ
สมานฉันทระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน

- ประชาชนในจังหวัดสตูลเขา
รวมไมนอยกวา 250 คน
- กิจกรรมท่ีจัดบริการประชาชน
ไมนอยกวา 2 กิจกรรม

200,000
(60:200,000)

       200,000        200,000        200,000  จํานวนประชาชน
ท่ีเขารวมและ

จํานวนกิจกรรมท่ี
บริการ ไมนอยกวา

 250 คน

- ลดปญหาความขัดแยงภายในสังคม
จังหวัดสตูล
- ประชาชนมีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต
 สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
- รัฐไดรับความรวมมือในการบูรณาการ
ทํางานรวมกันอยางดีจากภาคประชาชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

38 เจาภาพ - เขารวมแขงขัน
มหกรรมและวิชาการนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)
5 จังหวัดชายแดนภาคใต

-สงเสริมสนับสนุนใหเด็กนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดจังหวัด
สตูลไดแสดงออกถึงความสามารถทาง
วิชาการศาสนาและนันทนาการ
-เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กนักเรียน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
จังหวัดสตูลท่ีไดเปนตัวแทนมีโอกาสเขา
รวมการแขงขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศตอไป
-เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
จังหวัดสตูลใหเปนท่ีรูจักของคนในประเทศ

 - เปนเจาภาพและสงทีมเขา
รวมแขงขันมหกรรมกีฬาและ
วิชาการนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิต(ตาดีกา)
5 จังหวัดชายแดนใต

- คณะครู ผูปกครองและ
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน
200 คน

       750,000        200,000        200,000        200,000  กิจกรรมท่ีจัดสง
เขารวมแขงขัน

สงเสริมทักษะไม
นอยกวา 5 กิจกรรม

-เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปลอดจากยาเสพติด  สรางความสงบสุข
ในพื้นท่ี
-เยาวชนไดใชความรูความสามารถอยาง
เต็มท่ี มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แขงแรง

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

   8,215,000    7,665,000    7,665,000    7,665,000

39 สมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ท่ีจําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

- เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
แกผูสูงอายุคนพิการและท่ีอยูในระยะท่ี
จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

- สนับสนุนงบประมาณการ
ฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
ใหกับกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ท่ีจําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

3,000,000
(60:3,000,000)
(59:2,000,000)
(58:2,000,000)
(57:2,000,000)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนคร้ังท่ี
สนับสนุน

งบประมาณ

- ผูสูงอายุ คนพิการ และผูท่ีอยูในระยะ
ท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยอยางถูกตองเหมาะสม
และปลอดภัย

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

   3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000

30,658,000 29,358,000 29,508,000 29,458,000

6.7 แผนงานงบกลาง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริการสวนจังหวัดสตูล
BSC

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
และการบริหารงานขององคกร
 - เพื่อนําความรูใหมมาประยุกตใชใน
การพัฒนาขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ของ อบจ.

 - ประเมินการปฏิบัติงาน
จํานวน 2 คร้ัง

150,000
(60:150,000)
(59:150,000)

       150,000        150,000        150,000   จํานวนคร้ัง
ท่ีประเมิน

 - สามารถปฏิบัติราชการไดอยางเปน
ระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การปฏิบัติราชการท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชนสุขของประชาชน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 จางสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ
 เพื่อดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

 - เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

 - จางสํารวจประเมินผล
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
จํานวน 1 คร้ัง

40,000
(60:40,000)
(59:60,000)

         40,000          40,000          40,000   จํานวนคร้ัง
ท่ีประเมิน

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

งบประมาณและที่ผานมา

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - ไมเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล  215



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

 - เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนําความรูท่ีไดรับ
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - อบรม สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
แขกผูมีเกียรติ ผูสังเกตการณ
จํานวน 1 คร้ัง

150,000
(60:150,000)
(59:150,000)

       150,000        150,000        150,000  จํานวนผูเขารวม
การฝกอบรมรอย

ละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

4 เสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

 - เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสราง
ความผูกพันธในองคกรและสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรทํางานไดตามระเบียบ

 - จัดฝกอบรมใหกับคณะ
ผูบริหาร ขาราชการ
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
 อบจ. สตูล

150,000
(60:150,000)
(59:150,000)

       150,000        150,000        150,000  จํานวนผูเขารวม
การฝกอบรมรอย

ละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

 - บุคลากรเขาใจการทํางานเปนทีม
ไดดีขึ้นและลดความขัดแยงในองคกร
 - บุคลากรภาคภูมิใจในองคกร รักเพื่อน
รวมงาน มีความสามัคคี และทุมเท
ทํางาน เพื่อสวนรวมมากย่ิงขึ้น
 - บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

5 อบรมเครือขายพนักงานสอบสวน
ทางวินัยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดสตูล

 - เพื่อทบทวน/พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ
ท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติใหแก
เครือขายคณะกรรมการสอบสวนฯ ท่ีได
จัดตั้งไวแลว รวมถึงท่ีมีการฝกอบรม
เพิ่มเติม
 - เพื่อใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการ
ทางวินัยและการบริหารงานบุคคล
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานแกขาราชการและพนักงาน
ทองถิ่นในการปฏิบัติราชการ
 3. เพื่อสรางผูผานการฝกอบรมใหเปน
"นักวินัยมืออาชีพ"

 - พนักงานทองถิ่น และ
เครือขายคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย พนักงาน
สวนทองถิ่นจังหวัดสตูลและ
เจาหนาท่ี
จํานวน 130 คน

       130,000   -        130,000   -  จํานวนผูเขารวม
การฝกอบรม

 - ผูท่ีผานการฝกอบรมมีความรูความ
เขาใจในระเบียบ กฎหมาย การบริหาร
บุคคล การปฏิบัติงานของทองถิ่นและมี
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน สามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชน
ในการดําเนินการทางวินัย เพื่อให
มาตรฐานมีความถูกตองและเปนธรรม
อยางแทจริง

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

6 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  - เพื่อรวมปกปองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัติย ใหประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี ความสมานฉันท และมี
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ

 - จัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
ชาติ
ศาสนา พระมหากษัติยใน
โอกาสตางๆ เชน จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ จัดทําปาย
ปกปองสถาบันฯ เปนตน
- จัดกิจกรรมปณิธานความดี
ปมหามงคล

100,000
(60:100,000)
(59:100,000)

100,000 100,000 100,000  จํานวนกิจกรรม
ท่ีจัด

 - ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน
สถาบันหลักของชาติ
- ประชาชนมีความสามัคคีรวมใจ
เปนหน่ึงเดียว
- มีกิจกรรมอันแสดงถึงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

7 เผยแพร ประชาสัมพันธภารกิจ
หนาท่ีและผลงานขององคกร

 - เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจ
 หนาท่ีและผลงานขององคกร
ใหสวนราชการประชาชนไดรับทราบ

 - จัดทําวารสาร รายงาน
กิจการฯ
 ประจําป อบจ. สตูล
และเผยแพร ประชาสัมพันธ
โดยใชสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน ปาย วีซีดี แผนพับ
เปนตนไมนอยกวา 3 สื่อ

1,500,000
(60:1,500,000)
(59:1,500,000)

    1,500,000     1,500,000     1,500,000  จํานวนสื่อท่ี
เผยแพร

ประชาสัมพันธ

 - สวนราชการประชาชนไดทราบภารกิจ
 หนาท่ีและผลงานขององคกรไดอยาง
ถูกตอง

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

8 ฝกอบรมเก่ียวกับงานการเงิน
การคลังขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 -เพื่อใหความรูแกผูจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
 -เพื่อทบทวนความรูเก่ียวกับระบบงาน
คลัง
 - เพื่อเพิ่มความรูแกบุคลากรใหมีการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
 - เพื่อทบทวนความรูเก่ียวกับระเบียบ
กฏหมายและหนังสือสั่งการตางๆ
ท่ีเก่ียวของ

 - เจาหนาท่ีกองงานตางๆ ท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํา
ฏีกาเบิกจายเงินใน อบจ.สตูล
เขารวมอบรมจํานวน 50 คน

         20,000          20,000          20,000          20,000   - จํานวนผูเขา
ฝกอบรม
รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
 - บุคลากรท่ีเขา
รวมมีความรุ
เพิ่มขึ้นและ
ปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน

 - ผูเขารวมอบรมทุกคนไดรับความรู
เก่ียวกับ ระเบียบ กฏหมายและหนังสือ
สั่งการเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความเขาใจในการ
จัดทําฏีกาเบิกจายเงินท่ีถูกตอง

อบจ.สตูล
(กองคลัง)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

9 ฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา
ดูงาน หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรเพื่อความกาวหนาของ
องคกร

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะ
ในดานการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานของบุคลากรในองคกร
 - เพื่อใหบุคลากรมีความสุขในการ
ทํางานและผลผลิตของงาน
จะดีขึ้นท้ังในปริมาณและคุณภาพ

 - ผูเขารวมโครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ประกอบดวย คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1,300,000
(60:1,300,000)
(59:1,300,000)

1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80
ของกลุมเปาหมาย

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - บุคลากรภาคภูมิใจในองคกร
มีความสามัคคีและทุมเททํางานเพื่อ
สวนรวมมากย่ิงขึ้น
 - สามารถนําความรู ประสบการณใน
การอบรมฯ ท่ีเปนประโยชน มาปรับใช
ในองคกร

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

10 อบจ.พบประชาชน  - เพื่อนําบริการสาธารณะของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ไปใหบริการประชาชน
 - เพื่อใหคณะผูบริหาร ผูนํา
ทองถิ่น ผูนําทองท่ี และหนวยงานตางๆ
ไดรับทราบปญหาของประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอนในแตละทองท่ีและ
สามารถหาทางแกปญหาซึ่งเปนการ
รวมกันพัฒนาทองถิ่น

 - ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน
ประชาชน ทุกอําเภอในทองท่ี
จังหวัดสตูล ตลอดจนหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน
รวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล โดยจัดทุกตําบล
หรือทุกอําเภอ จํานวน 10 คร้ัง

1,600,000
(60:1,600,000)
(59:1,600,000)

1,600,000 1,600,000 1,600,000   - ประชาชนได
เขาถึง
การใหบริการ
สาธารณะจาก
หนวยงานตางๆ
ภาครัฐและเอกชน
 - จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
คร้ังละ 500 คน
 สามารถรับทราบ
ปญหาประชาชน
ในแตละพื้นท่ีและ
แกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว

 - ประชาชนไดรับบริการสาธารณะของ
อบจ.และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 - ทําใหคณะผูบริหาร ผูนําทองถิ่น ผูนํา
ทองท่ี และตัวแทนหนวยงานรับทราบ
ปญหาของประชาชน นําปญหามา
วิเคราะห เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
 - ใหประชาชนในทองถิ่นและพื้นท่ี
ขางเคียง มีเจตคติท่ีดีตอหนวยงาน และ
เขาใจถึงบทบาทอํานาจหนาท่ี
ของอบจ.สตูล

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

11 ปรับปรุงหองเก็บเอกสาร
กองกิจการสภาฯ

 - เพื่อใชเก็บเอกสารและวัสดุ อุปกรณ
สํานักงานของกองกิจการสภาฯ

 - ก้ันหองเก็บเอกสารเพื่อความ
เปนสัดสวนในการเก็บเอกสาร
คนหาเอกสารไดสะดวก

45,000  -  -  - จํานวนคร้ังท่ี
ปรับปรุง

 - เอกสารสามารถเก็บไดเปนระเบียบ
เรียบรอย วัสดุ อุปกรณไมสูญหาย

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

12 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - เพื่อให อบจ. มีแผนเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารงานในดานตาง ๆ

 - จัดทําแผนพัฒนา แผนการ
ดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ตามระเบียบ
ท่ีกําหนด

250,000
(60:250,000)
(59:250,000)
(58:250,000)
(57:250,000)

       250,000        250,000        250,000   จํานวน
แผนพัฒนา
และแผนการ
ดําเนินงาน

 - อบจ. สตูล มีแผนเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาทองถิ่น

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

13 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - เพื่อศึกษาวิจัยตอการพัฒนาและเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการ

 - จางศึกษาวิจัยในกิจการ
ของ อบจ. ตามอํานาจหนาท่ี

200,000
(60:200,000)
(59:200,000)

       200,000        200,000        200,000  จํานวนคร้ังท่ีศึกษา  - ไดผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปได และการศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

14 จางติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สตูล

 - เพื่อให อบจ. มีเคร่ืองมือในการติดตาม
และประเมินผลแผนตาง ๆ

 - จางองคกรหรือสถาบัน
เพื่อติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาตางๆ  รวบรวมเปน
รูปเลม

200,000
(60:200,000)
(59:200,000)

       200,000        200,000        200,000  จํานวนคร้ังท่ี
ติดตามและ
ประเมินผล

 - อบจ.สตูล  มีรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา  เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงการจัดทําแผนฯ และโครงการ
ในอนาคต

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

15 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนาทองถิ่น
 - เพื่อรับทราบความกาวหนา/ปญหา
และอุปสรรค ของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ

 - ติดตามโครงการตามมติ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
 - จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

50,000
(60:50,000)
(59:50,000)

         50,000          50,000          50,000   จํานวนคร้ังท่ี
ติดตามและ
ประเมินผล

 - ไดรับทราบความกาวหนา/ปญหาและ
อุปสรรค ของการเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

16 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต)

 - เพื่อใหมีศูนยขอมูลทองถิ่น
 - เพื่อเผยแพรขาวสารใหแพรหลาย
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบ
เครือขาย
- จัดระบบบริการ One Stop
Service
 - พัฒนา เว็ปไซต อบจ. ฯลฯ

40,000
(60:40,000)
(59:40,000)

         40,000          40,000          40,000  จํานวนคร้ังท่ี
ปรับปรุง

 - อบจ. สตูล มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถสนับสนุนดานการบริหารจัดการ
องคกร
 - เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

17 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
จังหวัดสตูล

 - เพื่อทบทวนและจัดทํากรอบยุทธศาสร
การพัฒนาของอปท.จังหวัดสตูล
- เพื่อใหอปท.มีกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นใชเปนแนวทองถิ่นสี่ป

 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.
จังหวัดสตูล
ใหกับคณะผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการในสังกัดฯ บุคลากรที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาของอปท. คกก.จัดทํา
แผนฯ และผูที่มีสวนเก่ียวของ

 -   -        500,000   -   - จํานวนครั้งที่
จัดทํายุทธศาสตร
ของอปท.

 - อปท.มีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของตนเอง
- อปท.มีแผนการใชทรัพยากรท่ีชัดเจน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถิ่น

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

   5,925,000    5,750,000    6,380,000    5,750,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

18 อบรมสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง

 - เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศชาติมีจิตสํานึกพลเมือง
ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
เสริมสรางความสามัคคี
 - เพื่อใหความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายตางๆ

 -ผูนําศาสนา คณะผูบริหาร
ทองถิ่น   สมาชิกสภาทองถิ่น
กํานัน  ผูใหญบาน
กรรมการหมูบาน
ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาสวน
ราชการ ขาราชการ พนักงาน
ของรัฐ  ครู  อาจารย นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนในจังหวัด
สตูล

200,000 200,000 200,000 200,000   จํานวนคนท่ี
เขารวมอบรม

 - ผูรับการอบรมไดมีแนวทาง
การเตรียมความพรอมตอการพัฒนา
ชุมชนของตนเองในอนาคต
มีความรับผิดชอบตอสังคม
 - ผูรับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

19 เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล

 - เพื่อใหมีสมาชิกสภา/นายก อบจ.ตาม
ระเบียบและกฏหมาย
 - เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของประชาชน

 - เลือกตั้งสมาชิกสภา/ นายก
อบจ.สตูล

   13,000,000        700,000        700,000        700,000    จํานวนรอยละ
ของผูมาใชสิทธ์ิฯ

 - มีสมาชิกสภา/นายก อบจ.ตาม
ระเบียบและกฏหมาย
 - ทุกภาคสวนมีสวนรวมตามระบอบ
ประชาธิปไตย

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

20 สุดยอดผูนําสูความสมานฉันท   - เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมโครงการเกิด
การเรียนรูรูปแบบใหมๆ ในการพัฒนา
ทองถิ่น
 - เพื่อใหผูเขารวมโครงการเปดโลกทัศน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนา
ทองถิ่น
  - เพื่อใหผูเขารวมโครการรูจัก
ใชภูมิปญญาชาวบานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในทองถิ่น
 - เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิด
ความรักสามัคคี ความสมานฉันท
ขึ้นในทองถิ่น

 - ผูนําภาคสวนตางๆ เชน
ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ผูนํา
สตรี ฯลฯ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ  ขาราชการ
ลูกจางประจํา  และพนักงาน
อบจ.สตูล  จํานวน 400 คน

1,500,000   - 1,500,000  - จํานวนผูเขารวม
โครงการประมาณ

400 คน
 ผูเขารวม

โครงการมีความรู
และแนวคิดใหม
ตอการพัฒนา

ทองถิ่น

  - ผูเขารวมโครงการไดศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบท่ีแตกตาง
  - ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอการพัฒนาทองถิ่น
  - ผูเขารวมโครงการรูจักใชภูมิปญญา
ชาวบานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นํามาใชในทองถิ่น
  - ผูเขารวมโครงการเกิดความรักสามัคคี
 ความสมานฉันท ขึ้นในทองถิ่น

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

  14,700,000       900,000    2,400,000       900,000

21 จางสํารวจออกแบบโครงการ
ท่ี อบจ. ดําเนินการ

 - เพื่อจางออกแบบโครงการท่ี อบจ. ไม
สามารถดําเนินการเองได
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน
โครงการท่ี อบจ. ดําเนินการ

 - จางสํารวจออกแบบ     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 จํานวนคร้ัง
ท่ีจางออกแบบ

 - การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

22 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมเคร่ืองจักรกล ท่ีดิน
และสิ่งกอสรางท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อใหอยูในสภาพท่ีดีสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มท่ี

 - เชน อาคารสํานักงาน
หองประชุม บานพัก เสาไฟฟา
แหลงทองเท่ียว ประปา
เคร่ืองจักรกล เปนตน
ตามแบบท่ีกําหนด

       500,000        500,000        500,000        500,000  จํานวนคร้ังท่ี
ปรับปรุง

 - ประชาชนไดรับประโยชนจาก
ทรัพยสินของอบจ.

อบจ.สตูล
(กองชาง)

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

23 พัฒนาศูนยเคร่ืองจักรกลอบจ. สตูล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เคร่ืองจักรกล
 - เพื่อเปนศูนยบํารุง เคร่ืองจักรกล
ของ อบจ.สตูล

 - พัฒนาและกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคศูนย
เคร่ืองจักรกล เชน ร้ัว ถนน
ระบบประปา ไฟฟา
ตามแบบท่ีกําหนด

       900,000        900,000        900,000        900,000  จํานวนคร้ัง  - องคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากขึ้น
- สงเสริมในดานการบริหารจัดการของ
อบจ.สตูล

อบจ.สตูล
(กองชาง)

24 ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ (Over Haul)

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเคร่ืองจักรกล

 - ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ (Over Haul)

       500,000        500,000        500,000        500,000  จํานวนคร้ัง  - องคกรมีประสิทธิภาพในกา
ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

   2,900,000    2,900,000    2,900,000    2,900,000
  23,525,000    9,550,000   11,680,000    9,550,000
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 150,000  -  -  -  -  -  - 1 150,000
รวม 1 150,000  -  -  -  -  -  - 1 150,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3,900,000 1 2,800,000  -  -  -  - 2 6,700,000
รวม 1 3,900,000 1 2,800,000  -  -  -  - 2 6,700,000

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 810,000 6 810,000 6 810,000 6 810,000 24 3,240,000
รวม 6 810,000 6 810,000 6 810,000 6 810,000 24 3,240,000

6.1 แผนงานการศึกษา 2 2,050,000 2 2,050,000 2 2,050,000 2 2,050,000 8 8,200,000
6.2 แผนงานสาธารณสุข 3 2,987,247 2 1,000,000 1 1,000,000 2 1,882,000 8 6,869,247
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

รวม 6 6,037,247 5 4,050,000 4 4,050,000 5 4,932,000 20 19,069,247

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ป 2561

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน  224



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 600,000
รวม 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 600,000

รวมท้ังสิ้น 16 11,047,247 14 7,810,000 12 5,010,000 13 5,892,000 49 29,759,247

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางย่ังยืน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 สงเสริมการลงทุน  - เพื่อสงเสริมใหมีการลงทุน
ในจังหวัดสตูลมากขึ้นและ
ทํางานแบบบูรณาการสนอง
นโยบายของรัฐเปดโอกาสให
ประชาชนเขาถึงสถาบัน
การเงินในระบบมากขึ้น
รองรับการเปดเขตการคาเสรี
อาเซียน

สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการลงทุน
ฯลฯ จํานวน 1 คร้ัง

150,000  -  -  - จํานวนคร้ังที่
สนับสนุน

งบประมาณ

 - มีการลงทุนในจังหวัดสตูล
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

หอการคา
จังหวัดสตูล

150,000  -  -  -

150,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป เพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาสินคาการเกษตร ประมง ภูมิปญญาและการคาชายแดน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน  226



ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 ติดตั้งระบบสองสวาง
(High Mast)

 - เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

 - เพื่อติดตั้งระบบ
สองสวาง ในพื้นที่ จ.สตูล
จํานวน 6 ตน

3,900,000  -  -  - จํานวนแหง
ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

แขวงทางหลวง
สตูล

2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง Black Spot

 - เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

 - ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  - 2,800,000  -  - จํานวนแหง
ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

แขวงทางหลวง
สตูล

3,900,000 2,800,000  -  -

3,900,000 2,800,000  -  -

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  227



ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ
ทานศาสดามูฮัมมัด

- เพื่อใหผูนับถือศาสนา
อิสลามไดรําลึกถึงชีวประวัติ
ศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)
- เพื่อเผยแพรพระจริยวัตร
ของทานศาสดามูฮัมหมัดแก
มวลมนุษยชาติ
- เพื่อสรางความสามัคคีของ
พี่นองมุสลิมจังหวัดสตูล

 - จัดงานวันรําลึกเกียรติ
ประวัติทานศาสดามูฮัม
มัดใหพี่นองมุสลิมใน
จังหวัดสตูล และพี่นอง
ตางศาสนิก มีผูเขารวม
งานจํานวน 300 คน

300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวนผูเขารวม
 ไมนอยกวา 300 คน

- ผูนับถือศาสนาอิสลามได
เขาใจถึงชีวประวัติทาน
ศาสดานบีมูฮัมหมัด
- พี่นองชาวมุสลิมมีความรัก
ความสามัคคี
- พี่นองมุสลิมและศาสนิก
อื่นๆสามารถเขาใจถึง
ความสําคัญของชีวประวัติ
ศาสดามูฮัมหมัดมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

คกก.อิสลาม
ประจําจังหวัด

อบจ.สตูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางความม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  228



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

- เพื่อรณรงคใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม
ซ่ึงเปนปจจัยในการพัฒนาคน
- เพื่อใหเด็กเยาวชน
ประชาชนไดรวมทํากิจกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา
 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด
- เพื่อสงเสริมใหวัดไดจัด
กิจกรรมนําเด็กเยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐ เขาวัดทําบุญตักบาตร
 ฟงธรรม เวียนเทียน
และปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

-จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
ใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธเขารวมไม
นอยกวา 100 คน

       70,000 70,000 70,000 70,000  - กิจกรรมที่จัดให
ประชาชนรวมไม
นอยกวา 1 กิจกรรม
- เด็กนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมไมนอย
กวา 100 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได
เขาใจหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเกิดความรัก
 ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพจิตและ
กายที่เขมแข็ง ปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข
สามารถนําหลักธรรมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  229



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

3 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

- เพื่อรณรงคใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึง
เปนปจจัยในการพัฒนาคน
- เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนไดรวมทํากิจกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด
- เพื่อสงเสริมใหวัดไดจัด
กิจกรรมนําเด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐ เขาวัดทําบุญตักบาตร
ฟงธรรม เวียนเทียน
และปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

 '- จัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชาใหเด็ก
เยาวชนและประชาชน
เขารวมทํากิจกรรม

     100,000      100,000      100,000      100,000  - กิจกรรมที่จัดให
เด็กนักเรียน
ประชาชนรวม
กิจกรรม และรวม
แขงขันไมนอยกวา
4 กิจกรรม
- เด็กนักเรียน
ประชาชน เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
300 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได
เขาใจหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเกิดความรัก
 ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพจิตและ
กายที่เขมแข็ง ปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข
สามารถนําหลักธรรมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  230



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

4 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา วันเขาพรรษา

- เพื่อรณรงคใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม
ซ่ึงเปนปจจัยในการพัฒนาคน
- เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนไดรวมทํากิจกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด
- เพื่อสงเสริมใหวัดไดจัด
กิจกรรมนําเด็ก เยาวชน
ประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐ เขาวัดทําบุญตักบาตร
ฟงธรรม เวียนเทียน
และปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

-จัดกิจกรรม
วันเขาพรรษาใหเด็ก
เยาวชนและประชาชนที่
นับถือศาสนาพุทธเขา
รวมไมนอยกวา 100 คน

       40,000        40,000        40,000        40,000  ประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา

100 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได
เขาใจหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเกิดความรัก
 ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพจิตและ
กายที่เขมแข็ง ปลอดจาก
ยาเสพติดและอบายมุข
สามารถนําหลักธรรมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  231



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

5 บวชศีลจารีณี - เพื่อใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชนชาวพุทธไดศึกษา
และปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนาโดยการบวชศีลจาริณี
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลยาเสพติด
ใหโทษ และอบายมุขทุกชนิด
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
กริยา อุปนิสัยที่ดีงาม เปน
เยาวชนที่ดีของชาติ

-จัดกิจกรรมบวชศีล
จาริณีใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนเพศหญิง
ในจังหวัดสตูล
จํานวนไมนอยกวา 80 คน

     100,000      100,000      100,000      100,000  จํานวนผุเขารวมบวช
ศิลจาริณี ไมนอยกวา

 80 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได
เขาใจหลักธรรมคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเกิด
ความรัก ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายที่เขมแข็ง
ปลอดจากยาเสพติดและ
อบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวพุทธไว

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

6 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - เพื่อใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชนชาวพุทธไดศึกษา
และปฏิบัติธรรมทางพุทธ
ศาสนาโดยการบบรรพชา
สามเณร
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลยาเสพติด
ใหโทษ และอบายมุขทุกชนิด
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
กริยา อุปนิสัยที่ดีงาม เปน
เยาวชนที่ดีของชาติ

-จัดบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน ในชวง
เมษายน ใหแกเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดสตูล
จํานวนไมนอยกวา
 200 คน

200,000 200,000 200,000 200,000  เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดสตูลเขารวม
บรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน ไมนอย
กวา 200 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได
เขาใจหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเกิดความรัก
ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายที่เขมแข็ง
ปลอดจากยาเสพติดและ
อบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวพุทธไว

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

810,000 810,000 810,000 810,000

810,000 810,000 810,000 810,000
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 สงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
นํารองเนนหลักสูตรเฉพาะดาน
(หลักสูตรกีฬา)

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนและการจัดการเรียน
การสอน เนนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางดาน
กีฬา ใหตรงกับบริบทใน
ทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
นักกีฬาจังหวัดสตูลใหสูความ
เปนเลิศ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬา
จังหวัดสตูลสูสากล

 - หลักสูตร 5 ชนิดกีฬา
ที่สนับสนุน เชน มวย
สากลสมัครเลน  มวย
ไทยสมัครเลน  ปนจัก
สีลัต  วูซู  มวยปล้ํา

   1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000  จํานวนหลักสูตร
ชนิดกีฬา ไมนอยกวา

 5 หลักสูตร

- นักเรียนเขารวมโครงการ
ตามเปาหมายที่วางไว
- กีฬาตอสู จะเปนประเภท
กีฬาที่สรางชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิแกจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

รร.ทาแพผดุง
วิทย

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางความม่ันคงและม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

6.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  233



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬา
เพื่อเปดโลกทัศนทางการศึกษา
เยาวชนมุสลิม

 - สงเสริมองคกรดาน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมใหมีบทบาทใน
สังคมมากขึ้นและพัฒนา
ศักยภาพผูนําองคกรฯ
- สงเสริมการแสดงออกของ
นักเรียนในการทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นอยางสามัคคี
- เพื่อแสดงผลงานทาง
การศึกษาสูสาธารณชนและ
สงเสริมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธความสามัคคี
- เพื่อพัฒนาองคความรู
ทางดานศาสนาใหสามารถ
เปนแนวทางในการศึกษาใน
ระดับสากล

- จัดงานมหกรรมวิชาการ
เปดโลกทัศนเยาวชน
มุสลิม

     550,000      550,000      550,000      550,000  จํานวนกิจกรรมที่
อุดหนุน

 - องคกรมุสลิมมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
อยูรวมกันไดบนพื้นฐานของ
ความเขาใจมากขึ้น
- เด็กและเยาวชนนําความรู
ทางทักษะวิชาการมา
เผยแพร แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกัน
- เด็กนักเรียนไดรับความรู
และทักษะวิชาการเพื่อนํามา
ปรับใชในชีวิตประจําวัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

สนง.คก.
อิสลามฯ

2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  234



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

3 โครงการพัฒนาระบบบริการการ
ดูแลผูบาดเจ็บจากอุบัติภัยหมูทาง
ทะเล

 - เพื่อประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดรับการ
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว
ถูกตองปลอดภัย และสราง
ภาพลักษณ
และความมั่นใจให
นักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 - จัดซ้ือเคร่ืองชวย
หายใจชนิดควบคุมดวย
ปริมาตรและความดัน
เคลื่อนยายได
จํานวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือคร่ืองตรวจ
คลื่นไฟฟาหัวใจพรอม
ระบบประมวลผล
กระดาษบันทึกแบบ
Thermal ไมนอยกวา A
4 ekg 12 lead
จํานวน 1 เคร่ือง

570,000  -  -  - ความพึงพอใจของผู
ไดรับบริการ

ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับบริการที่รวดเร็ว
ถูกตอง ปลอดภัย

อบจ.สตูล
(กองส่งเสริมฯ)

รพ.สตูล

4 โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดสตูล

เพื่อพัฒนาเครือขาย
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดสตูล
ใหมีเคร่ืองมือชวยชิวีตใน
ภาวะฉุกเฉินที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทย (เคร่ืองกระตุก
หัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ
(automated external
defibrillator, AED)
พรอมชุดอุปกรณติดตั้ง
ประจําที่ ( Kiosk)
อําเภอละ 1 จุด
รวมทั้งสิ้น 7 อําเภอ

620,172   -  -  -  จํานวนหนวยงานที่
ไดรับสนับสนุน

อุปกรณ

 เครือขายการแพทยฉุกเฉิน
มีอุปกรณใหความชวยเหลือ
ผูปวยที่ทันสมัย สงผลให
สามารถปฏิบัติงานและให
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ไดรวดเร็ว ถูกตอง และ
ปลอดภัย

อบจ.สตูล
(กองส่งเสริมฯ)

สสจ.สตูล

6.2 แผนงานสาธารณสุข
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการโรงพยาบาลละงู

  - เพื่อใหผูปวยและ
ประชาชนไดรับการดูแล
สุขภาพ และไดรับการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทั้ง
ใน รพ.และในชุมชน
- เพื่อใหการผลิตยาสมุนไพร
ไดมาตรฐาน GMP สงผลตอ
คุณภาพการรักษาพยาบาล
 - เพื่อใหประชาชนไดรับยา
สมุนไพรและผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย
 - เพื่อเปนแหลงการผลิตยา
สมุนไพรที่มีคุณภาพและครบ
วงจรในจ.สตูล
 - รองรับวัตถุดิบสมุนไพร
จากการเพาะปลูก และเปน
การสรางรายไดใหแก
ประชาชนใน จ.สตูล

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยและพัฒนา
คุณภาพระบบบริการที่มี
คุณภาพและปลอดภัย

1,797,075   -  -  - จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

  - ประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ผูปวยที่มีความจําเปนที่
ตองใชออกซิเจนในการดูแล
ตนเอง แตไมจําเปนตองมา
รักษาตัว รพ.สามารถดูแล
ตนเองที่บานได
 - จ.สตูลมีแหลงผลิตยา
สมุนไพรที่ไดมาตรฐาน GMP
  - รองรับวัตถุดิบสมุนไพร
จากการเพาะปลูก และเปน
การสรางรายไดใหแก
ประชาชนใน จ.สตูล

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

สสจ.สตูล
(รพ.ละงู)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริการและการดูแลผูปวย
โรงพยาบาลทาแพ จังหวัดสตูล

  - เพื่อใหมีเคร่ืองมือทาง
การแพทยที่ทันสมัยเพียงพอ
ตอการใชงานมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยให
เพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น

 - 1,000,000  -  - จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

  - รพ.มีครุภัณฑทาง
การแพทย อุปกรณ
ชวยเหลือผูปวยเพียงพอ
มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
 - ประชาชนไดรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

สสจ.สตูล
(รพ.ทาแพ)

7 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลควนโดน

  - เพื่อใหมีเคร่ืองมือทาง
การแพทยที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอการใชงาน
มีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยให
เพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น

 - 1,000,000  -  - จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

 - ประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐานทั่วถึง และเปน
ธรรมเขาถึงบริการที่สะดวก
รวดเร็ว สงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เปนที่พึงพอใจแกผู
มารับบริการ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

สสจ.สตูล
(รพ.ควนโดน)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการ
ใหบริการโรงพยาบาลทุงหวา

  - เพื่อใหมีเคร่ืองมือทาง
การแพทยที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอการใชงาน
มีประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยให
เพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น

 -   - 1,000,000  - จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

 - ประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยอยางทั่วถึง
และเพียงพอตอการรักษาที่
จําเปนและสามารถสราง
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

สสจ.สตูล
(รพ.ทุงหวา)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริการและการดูแลผูปวย
โรงพยาบาลมะนัง

  - เพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยในการ
ชวยเหลือผูปวยใหมีปริมาณ
เพียงพอตองานบริการ
ทันสมัย ปลอดภัย
 - เพื่อชวยเหลือผูปวยผู
ยากไรที่มีภาวะฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤติไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยให
เพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น

 -  -  - 1,000,000 จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

  - ประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

สสจ.สตูล
(รพ.มะนัง)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริการและการดูแลประชาชน
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

  - เพื่อใหมีเคร่ืองมือทาง
การแพทยที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอการใชงานมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ
       - เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลใหสูงขึ้น

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการ
แพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยให
เพียงพอ ทันสมัย และมี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น

 -  -  - 882,000 จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

 - ประชาชนไดรับบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

สสจ.สตูล
(รพ.ควนกาหลง)

2,987,247 1,000,000 1,000,000 1,882,000
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

11 การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
จังหวัดสตูล

-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน
จังหวัดสตูลเลนกีฬาและออก
กําลังกายมากขึ้น
- เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูที่มี
ความรูความสามารถดานการ
กีฬาพัฒนาความรู
ความสามารถที่สูงขึ้น
-เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเลน
กีฬาและการเชียรกีฬาของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล
-เพ่ือสงเสริมนักกีฬาไปเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

- นักกีฬาตัวแทน จ.สตูล
เขารวมแขงขันกีฬา
ระดับภาค/และ
ระดับประเทศ
- ชมรมกีฬาตางๆที่อยูใน
สมาคมกีฬา
ไมนอยกวา 20 ชมรม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวนชมรมไม
นอยกวา 20 ชมรม
ที่รับการสนับสนุน

- จังหวัดสตูลมีนักกีฬาที่มี
คุณภาพ
-จังหวัดสตูลไดรับการ
พัฒนาการกีฬาไปสูความ
เปนเลิศ
-ประชาชนจังหวัดสตูล
ไดรับการสงเสริมดานกีฬา
และออกกําลังกายมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

สมาคม
สงเสริมกีฬา
แหง จ.สตูล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

6,037,247 4,050,000 4,050,000 4,932,000

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
จังหวัดสตูล

 - เพื่อใหลูกเสือชาวบานได
แสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
 - เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม
พัฒนาจิตใจ คุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย
 - เพื่อพัฒนาลูกเสือชาวบาน
ใหมีศักยภาพ เปนพลเมืองดี
มีคุณภาพ
 - เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือที่เขมแข็งได
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ

 - เพื่อจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัดสตูลจํานวนไมนอยกวา 150 คน100,000 100,000 100,000 100,000  - จํานวนคนที่เขารวม  - ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับทราบปญหาและมี
ความเขาใจในสถานการณ
บานเมืองในปจจุบัน
 - ผูเขารับการฝกอบรมได
ตระหนักถึงบทบาทและ
หนาที่ ความรับผิดชอบของ
ลูกเสือชาวบาน
 - ลูกเสือชาวบาน มีสวนรวม
ในการแกปญหาสังคมไทย
เปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
พระบรมราโชบาย กฏธรรม
เนียมประเพณีของลูกเสือ
ชาวบาน

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

ตชด. ที่ 436
อบจ.สตูล

7.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี - ไมเชื่อมโยง

แบบ ผ.02
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน หนวยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด จ.สตูล

 - เพื่อสงเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ
รัฐบาล
  - เพื่อควบคุมการแพร
ระบาดของสารเสพติดรวมทั้ง
ปญหาอื่นๆ

 - เพื่อสนันสนุนกิจกรรม
ตางๆเกี่ยวกับการ
บําบัดรักษาผูเสพติดยา
ในระบบและนอกระบบ
 - สนับสนุนและ
เสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนย

50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนคร้ังที่
สนับสนุนงบประมาณ

 - สามารถสงเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบายการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
- สามารถสงเสริมและ
สนับสนุนนโยบายมาตรการ
การจัดระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทย
 - สามารถควบคุมการแพร
ระบาดของสารเสพติด
รวมทั้งปญหาอื่นๆ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

ศูนย
อํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด

จังหวัดสตูล

150,000 150,000 150,000 150,000
150,000 150,000 150,000 150,000
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000  -  -  -   -  -  - 1 1,500,000
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

รวม 2 2,500,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,500,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2,164,500 1 5,000,000  -  -  -  - 2 7,164,500
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 26,712,300 2 11,285,700 2 5,654,200 3 12,577,000 11 56,229,200

รวม 5 28,876,800 3 16,285,700 2 5,654,200 3 12,577,000 13 63,393,700
รวมท้ังสิ้น 7 31,376,800 4 17,285,700 3 6,654,200 4 13,577,000 18 68,893,700

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบผ.04)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  241



ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลมตันหยงโป
 - บานหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป

 - เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจตลอดจนสงเสริมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่และพัฒนา
เศรษฐกิจตําบลตันหยงโป
และจังหวัดสตูล

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลม
ตันหยงโป หมูที่ 1 - 2
ต.ตันหยงโป
ตามแบบที่กําหนด

1,500,000 - - - จํานวนรอยละ
ประชากรที่เขาใช

บริการ

 - ประชาชนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ ตลอดจน
การทํากิจกรรมตาง ๆ
ที่สวยงาม
 - สงเสริมการทองเที่ยวใน
พื้นที่ อ.เมือง และสงผลให
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

อบต.
ตันหยงโป

อบจ.สตูล
(กองชาง)

1,500,000  -   -  -

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.04

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  242



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2 Satun Geopark Fossil
Fesstival

 - เพื่อเปนประชาสัมพันธ
แหลงเรียนรูและแหลง
ทองเที่ยวใหมทางธรรมชาติ
อุทยานธรณีสตูล
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรแกประชาชน
- เพื่อเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีคุณคาแกประชาชน

 - รวมจัดงาน
Satun Geopark Fossil
Fesstival
จํานวนปละ 1 คร้ัง

   1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - การทองเที่ยวของจังหวัด
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ
มากยิ่งขึ้น
 - นักทองเที่ยวหันมาเที่ยว
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น เพิ่ม
รายไดใหกับประชาชน
- ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
เปนเจาบานเกิดความรัก
และหวงแหนแหลง
ทองเที่ยวมากขึ้น

อบต.
ทุงหวา

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  243



ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
 บานไรสาธิต (กอสรางศาลาริมน้ํา)

 - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 เฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา
 - เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
พักผอนและออกกําลังกาย
 - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

กอสรางศาลาริมน้ํา
จํานวน 10 หลัง

2,164,500 - - - จํานวนแหง
ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชสถามที่ในการ
พักผอน และออกกําลังกาย
 - มีสถานที่ที่มีสภาพภูมิทัศน
ที่สวยงาม  เปนระเบียบ
เรียบรอย
 - เปนจุดพักรถของ
นักทองเที่ยว

อบต.
อุใดเจริญ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 พัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.04

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  244



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

2 กอสรางฝายน้ําลนคลองดูสน  - เพื่อแกปญหาความเดือน
รอนของประชาชนในชวงน้ํา
แหงขอด
 - เพื่อใชประโยชนในการกัก
เก็บน้ําเพื่อการเกษตรและ
ระบบประปาหมูบาน

 - กอสรางฝายน้ําลน
คลองดูสน
จํานวน 5 จุด
ตามแบบที่กําหนด

- 5,000,000 - - จํานวนจุด
ที่ดําเนินการ

 - แกปญหาความเดือนรอน
ของประชาชน
 - สามารถเพิ่มการกักเก็บน้ํา
ไวใชเพื่อการอุปโภคบริโภคได
ตลอดทั้งป

เทศบาลตําบล
ควนโดน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2,164,500 5,000,000  -  -

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต/พาราแอสฟลทติกคอนกรีต
3 สาย สต.ถ. 1 - 0013

บานทุงไหม - บานผัง 17
 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
  ระยะทาง 2.40 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-58-12.1
E 099-50-28.7
N 06-58-29.7
E 099-53-55.8

 10,000,000  -  -  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.น้ําผุด อบจ.สตูล
(กองชาง)

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  245



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

4 สายซอยควนบิหลายสา  หมูที่ 10
ต.ทาแพ - เกาะรอก หมูที่ 5
บานใหม   ต.ควนโพธิ์  อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.140 กม.
ตามแบบที่กําหนด
หรือมีพื้นที่ 12,840 ตรม.

  -   -   -    6,752,000 ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.ทาแพ อบจ.สตูล
(กองชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 สายเลียบเขาพญาบังสา

(สวนที่เหลือ)
หมูที่ 1 ต.ยานซ่ือ เชื่อมตอ
หมูที่ 2 ต.ควนโดน
(สต.ถ.1-0069 บานทุงสายเหรียง -
 บานยานซ่ือ)

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 5.858 กม.
ตามแบบที่กําหนด

   8,000,000  -  -  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
ยานซ่ือ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

6 สายซอยพรอมพัฒนา 9
บานควนพัฒนา หมูที่ 5 ต.ทาเรือ
เชื่อมโรงงานไมยาง
หมูที่ 1 ต.แป-ระ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 2.114 กม.
ตามแบบที่กําหนด
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
10,570 ตรม.

   5,643,300  -  -  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
ทาเรือ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  246



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

7 สายซอยผลทวี (ชวงปลาย)
หมูที่ 7 เชื่อมตอ ต.ควนขัน

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.464 กม.
ตามแบบที่กําหนด

   3,069,000  -  -  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

เทศบาลตําบล
คลองขุด

อบจ.สตูล
(กองชาง)

8 สาย บานหาญ - ทุงสิเกี๊ยะ หมูที่ 2
บานหาญ ต.เขาขาว เชื่อม หมูที่ 3
บานหนองสรอย  ต.น้ําผุด อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม.
ไหลทางกวางขางละ
0.50 ม.
ตามแบบที่กําหนด

 -    3,441,200  -  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
เขาขาว

อบจ.สตูล
(กองชาง)

9 สายชองติงพุด หมูที่ 5
 วังเจริญราษฎร หมูที่ 9

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 2.400 กม.
ตามแบบที่กําหนด

 -    7,844,500  -  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
นาทอน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  247



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

10 สายหวยตีนเปด หมูที่ 2
ต.ควนโดน เชื่อมตอบานปนจอร
หมูที่ 7 ต.ยานซ่ือ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.670 กม.
ตามแบบที่กําหนด
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
8,350 ตร.ม.

 -  -    4,199,000  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
ควนโดน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

11 สายซอยพุมพัฒนา บานพรุตนออ
 หมูที่ 6 ต.ทาเรือ เชื่อมสวนเทศ
หมูที่ 5 ต.แป-ระ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 0.546 กม.
ตามแบบที่กําหนด
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,730 ตรม.

 -  -    1,455,200  - ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
ทาเรือ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

12 สายชลประทานเกาะโท หมูที่ 9
ต.ควนสตอ เชื่อมตอ หมูที่ 4
ต.ยานซ่ือ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ชวงที่ 1
ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
 ระยะทาง 0.650 กม.
 - ชวงที่ 2
ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
 ระยะทาง 0810 กม.
รวมระยะทาง 1.460 กม.
ตามแบบที่กําหนด

 -  -  -    2,000,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
ควนสตอ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  248



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงานท่ี หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ขอประสาน รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา

13 สาย โหละไฟ หมูที่ 10
บานธารปลิว ต.ทุงหวา - หมูที่ 3
บานทุงดินลุม ต.ปาแกบอหิน

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและ
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม.
ตามแบบที่กําหนด
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,730 ตร.ม.

 -  -  -    3,825,000 ระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบต.
ทุงหวา

อบจ.สตูล
(กองชาง)

26,712,300 11,285,700 5,654,200 12,577,000
28,876,800 16,285,700 5,654,200 12,577,000

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง  249



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5,421,600 1 5,421,600  -  -  -  - 2 10,843,200
รวม 1 5,421,600 1 5,421,600  -  -  -  - 2 10,843,200

รวมท้ังสิ้น 1 5,421,600 1 5,421,600  -  -  -  - 2 10,843,200

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05)

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอมสราง/ปรับปรุงถนน

1 สต.ถ.1-0021 บานไรสาธิต -
บานผัง 44 ต.อุใดเจริญ
อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.506 กม.
(ชวง กม.0+000 - 1+506)
N 06-54-35.7
E 099-57-21.5
N 06-54-18.1
E 099-57-46.6

    5,421,600     5,421,600   -   - ระยะทาง
ท่ีดําเนินการ

 - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

5,421,600 5,421,600  -  -
5,421,600 5,421,600  -  -

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกส เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  251



ยุทธศาสตร รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ
ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท)

7 344,200 4 164,300 3 64,300 1 32,000 15 604,800
รวม 7 344,200 4 164,300 3 64,300 1 32,000 15 604,800

11 1,470,300 3 47,700 1 16,000 1 12,000 16 1,546,000
รวม 11 1,470,300 3 47,700 1 16,000 1 12,000 16 1,546,000

7 147,900 3 87,200 3 64,300 3 64,200 16 363,600
รวม 7 147,900 3 87,200 3 64,200 3 64,200 16 363,500

6 153,800 3 42,300 2 19,300 2 19,300 13 234,700
รวม 6 153,800 3 42,300 2 19,300 2 19,300 13 234,700

3 46,500 2 29,000 2 39,000 1 20,000 8 134,500

รวม 3 46,500 2 29,000 2 39,000 1 20,000 8 134,500

สํานักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ

กองคลัง

กองกิจการสภาฯ

กองพัสดุและทรัพยสิน

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ  252



ยุทธศาสตร รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ
ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

4 41,490 2 19,200 2 19,200 1 19,200 9 99,090
รวม 4 41,490 2 19,200 2 19,200 1 19,200 9 99,090

9 85,700 2 21,600 2 21,600 1 6,400 14 135,300
รวม 9 85,700 2 21,600 2 21,600 1 6,400 14 135,300

7 3,470,500 4 2,099,300 4 7,619,300 2 2,080,000 17 15,269,100
รวม 7 3,470,500 4 2,099,300 4 7,619,300 2 2,080,000 17 15,269,100

10 753,000 6 204,000 6 204,000 6 204,000 28 1,365,000
รวม 10 753,000 6 204,000 6 204,000 6 204,000 28 1,365,000

รวมท้ังสิ้น 64 6,513,390 29 2,714,600 25 8,066,900 18 2,457,100 136 19,751,990

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

กองแผนและงบประมาณ

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

กองชาง

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ  253



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน
จํานวน 8 เคร่ือง

32,000 32,000 32,000 32,000 อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 2 เคร่ือง

29,000 - 29,000 - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

เคร่ืองถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา)
ความเร็ว 50 แผน/นาที
จํานวน 1 เคร่ือง

210,000 - - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

รถเข็นพื้นเรียบสแตนเลส
สําหรับขนของ จํานวน 2 คัน

16,000 - - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

แบบ ผ.08
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

รถเข็นสําหรับขนขยะลอ
แม็กซยางตัน ขนาดไมนอย
กวา  กวาง 63 ซม. x
ยาว 81 ซม x สูง 20 ซม.
จํานวน 1 คัน

1,800 - - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชสําหรับบันทึกเสียง
มีความรวดเร็วในการ
จัดทํารายงานการประชุม
ตาง ๆ ของสํานักปลัด

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอลพรอมอุปกรณ
ควบคุมดวยเทา
จํานวน 1 ชุด

45,000 - - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชรับภาพการ
นําเสนองานตางๆ  ติดตั้ง
 ณ หองประชุมชั้น 3
อบจ.สตูล

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร
ไฟฟา
 ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว
 จํานวน 1 จอ

10,400 - - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18
หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง

- 3,300 3,300 - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการภายภาพการ
ปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล

กลองดิจิตอลแบบคอมแพค
ไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล
จํานวน 1 ตัว

- 14,000 - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯและองคกร

อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2 จํานวน 5 ตัว

- 115,000 - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

344,200 164,300 64,300 32,000

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกอง
การศึกษาฯและองคกร

คอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 5 เคร่ือง

         32,000          32,000         16,000  - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกอง
การศึกษาฯและองคกร

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา (18
หนา/นาที)
จํานวน 3 เคร่ือง

           7,400            3,700  -  - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกอง
การศึกษาฯและองคกร

เคร่ืองปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 BTU
จํานวน 1 เคร่ือง

         23,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

4 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

130,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

กองการศึกษาฯ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

5 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

ถังขยะพลาสติกขนาด
240 ลิตร ฝามีชองเปด
จํานวน 15 ถัง

45,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 1 เคร่ือง

16,900 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

7 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

ถังดับเพลิงประจําสนามกีฬา
 ขนาด 10 ปอนด สีแดง
จํานวน 6 ถัง

18,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

8 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

ครุภัณฑกีฬาประจําลานกีฬา
 องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล จํานวน 1 ชุด

1,000,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

9 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

- สตารทติ้งบล็อก กรีฑา
จํานวน 8 บล็อก

136,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

10 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - แทนรับเหรียญรางวัล
 จํานวน 1 แทน

17,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

11 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - โซฟาสําหรับแขกผูมี
เกียรติ จํานวน 1 ชุด

15,000 - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

12 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสนาม
กีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - แทนสําหรับผูตัดสิน
กรีฑาประจําจุดเสนชัย
4 ชั้น  จํานวน 1 แทน

30,000  - - - อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกอง
การศึกษาฯและองคกร

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด
2 บาน จํานวน 3 ตู
(ปละ 2 ตู)

 -          12,000  -          12,000 อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

1,470,300 47,700 16,000 12,000

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน
จํานวน 12 เคร่ือง
(ปละ จํานวน 3 เคร่ือง)

48,000 48,000 48,000 48,000 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

กองคลัง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

 เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟา
ขนาด 800 VA
จํานวน 12 เคร่ือง
(ปละ จํานวน 3 เคร่ือง)

9,600 9,600 9,600 9,600 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
LED ขาวดํา
จํานวน 7 เคร่ือง
(ป61 จํานวน 1 เคร่ือง)
(ป62-64ปละ จํานวน 2
เคร่ือง)

3,300 6,600 6,600 6,600 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

 -อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access  Point)
จํานวน 1 เคร่ือง

 - 23,000  -  - อบจ.สตูล
(กองคลัง)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

 - รถจักรยานยนต
ขนาด 110 CC
จํานวน 1 คัน

38,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองคลัง)
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เปาหมาย หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

 - เคร่ืองพิมพเช็ค
จํานวน 1 เคร่ือง

35,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองคลัง)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองคลังและองคกร

 - กลองถายรูปดิจิตอลแบบ
คอมแพคความละเอียด
ไมนอยกวา 18 ลานพิกแซล
จํานวน 1 เคร่ือง

14,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองคลัง)

147,900 87,200 64,200 64,200

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองกิจการสภาฯ
และองคกร

เคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 4 เคร่ือง
(ปละ 1 เคร่ือง)

16,000 16,000 16,000 16,000 อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองกิจการสภาฯ
และองคกร

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 4 เคร่ือง
(ปละ 1 เคร่ือง)

3,300 3,300 3,300 3,300 อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองกิจการสภาฯ
และองคกร

เคร่ืองถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
จํานวน 1 เคร่ือง

120,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

กองกิจการสภาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองกิจการสภาฯ
และองคกร
(หองประชุมสภาฯ)

กระดานไวทบอรดแบบมีลอ
ขนาด กวาง 80ซม.X
ยาว120ซม
จํานวน 1 ปาย

2,500  -  -  - อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองกิจการสภาฯ
และองคกร

เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่
แบบลากจูง พรอมไมคลอย
จํานวน 1 ชุด

12,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองกิจการสภาฯ
และองคกร

อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access  Point)
จํานวน 1 เคร่ือง

 - 23,000  -  - อบจ.สตูล
(กองกิจการสภาฯ)

153,800 42,300 19,300 19,300

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

เกาอี้สํานักงาน หองประชุม
จํานวน 10 ตัว

33,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

กองพัสดุและทรัพยสิน
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3
ความละเอียดไมนอยกวา
1200X12000 dpi
จํานวน 1 เคร่ือง

8,500  -  -  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

เคร่ืองบันทึกเสียง
ขนาดความจุ 16 GB
จํานวน 1 เคร่ือง

5,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

เกาอี้แถวพักคอย
แบบ 2 ที่นั่ง
จํานวน 2 ชุด

 - 6,000  -  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access  Point)
จํานวน 1 เคร่ือง

 - 23,000  -  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

ชุดโตะประชุมเล็ก
พรอมเกาอี้สํานักงาน
จํานวน 4 ตัว

 -  - 30,000  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความละเอียด
16 ลานพิกเซล
จํานวน 1 ตัว

 -  - 9,000  - อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองพัสดุฯและองคกร

ตูเหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน 2 ตู

 -  -  - 20,000 อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

46,500 29,000 39,000 20,000

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองแผนฯและองคกร

คอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 4 เคร่ือง

16,000 16,000 16,000 16,000 อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองแผนฯและองคกร

เคร่ืองสํารองไฟฟา
จํานวน 4 เคร่ือง

3,200 3,200 3,200 3,200 อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองแผนฯและองคกร

เคร่ืองโทรสาร
จํานวน 1 เคร่ือง

18,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
กองแผนฯและองคกร

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล  จํานวน 1 เคร่ือง

4,290  -  -  - อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

41,490 19,200 19,200 19,200

กองแผนและงบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองสงเสริมฯและองคกร

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA (480 Watts)
จํานวน 10 เคร่ือง

6,400 9,600 9,600 6,400 อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อใชในการ
บันทึกภาพปฏิบัติงานของ
 กองสงเสริมฯ

กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด
16 ลานพิกเซล
จํานวน 1 เคร่ือง

9,000  -  -  - อบจ.สตูล
(กองสงเสริม)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองสงเสริมฯและองคกร

เคร่ืองเจาะกระดาษและเขา
เลมแบบมือโยก
จํานวน 1 เคร่ือง

12,000 - - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชสําหรับบันทึกเสียง
และการจัดทํารายงาน
การประชุมตางๆ ของ
 กองสงเสริมฯ

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เคร่ือง

4,500 - - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองสงเสริมฯและองคกร

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง

16,000 - - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองสงเสริมฯและองคกร

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เคร่ือง

3,300 - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองสงเสริมฯและองคกร

คูลเลอร 2 หัวจาย
ขนาด 45 ซม. จํานวน 1 ถัง

4,500 - - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ กองสงเสริมฯ

เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่
แบบลากจูง พรอมไมคลอย
จํานวน 1 ชุด

- 12,000 - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชรับภาพในการ
นําเสนองานตางๆ นอก
สถานที่ของกองสงเสริมฯ

จอรับภาพ แบบตั้งพื้นขนาด
เสนทแยงมุม 60 นิ้ว
จํานวน 1 จอ

6,000  - - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในนําเสนองาน
ตางๆ นอกสถานที่ของ
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
 จํานวน 1 เคร่ือง

24,000  - - - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองสงเสริมฯและองคกร

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED สี แบบ Network
18 หนา/นาที)
 จํานวน 1 เคร่ือง

- - 12,000 - อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

85,700 21,600 21,600 6,400

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร
  - เพื่อนําเทคโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการ
บริหารองคกร

 - จัดหาเคร่ืองมือสําหรับซอม
เคร่ืองจักรกล

100,000 100,000 100,000 100,000   อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

จัดหาเคร่ืองจักรกล
- รถตักหนาขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ
จํานวน 1 คัน

3,300,000 - - -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - เคร่ืองหาพิกัดดวย
สัญญาณแบบดาวเทียม
แบบพกพา  จํานวน 1 เคร่ือง

25,000 - - -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

กองชาง
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - ลอวัดระยะ  จํานวน 1 อัน 13,000 - - -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - เทปวัดระยะ
ความยาว 50 ม.
จํานวน 3 อัน
(ราคา 2500บาท ตออัน)
 - เทปวัดระยะ
ความยาว 30 ม.
จํานวน 2 อัน
(ราคา 1500บาท ตออัน)

10,500 - - -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - ไมโพน  จํานวน 4 อัน 10,000 - - -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - ไมสตาฟแบบสไลด
ความยาว 4 ม.
จํานวน 4 อัน

12,000 - - -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
องคกร

 - เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

- 16,000 16,000 -   อบจ.สตูล
(กองชาง)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
องคกร

   - เคร่ืองพิมพชนิด Laser
ขาวดํา จํานวน 2 เคร่ือง

 - 3,300 3,300  -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - รถบรรทุก 6 ลอ
แบบกะบะเททาย
 จํานวน 2 คัน

- 1,980,000 - 1,980,000   อบจ.สตูล
(กองชาง)

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
กองชางและองคกร

 - รถเกลี่ยดิน
จํานวน 1 คัน

- - 7,500,000 -   อบจ.สตูล
(กองชาง)

3,470,500 2,099,300 7,619,300 2,080,000

1 การศึกษา คาครุภัณฑ การศึกษา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเรียนดิจิตอลใหมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน

 - คอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 34,000 34,000 34,000 โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
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วัตถุประสงค

2 การศึกษา คาครุภัณฑ การศึกษา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเรียนดิจิตอลใหมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน

 '- เคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร
 จํานวน 2 เคร่ือง

48,000 48,000 48,000 48,000 โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

3 การศึกษา คาครุภัณฑ การศึกษา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเรียนดิจิตอลใหมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟา ไมนอยกวา 120 นิ้ว
จํานวน 2 จอ

20,800 20,800 20,800 20,800 โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

4 การศึกษา คาครุภัณฑ การศึกษา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเรียนดิจิตอลใหมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน

- เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 2 เคร่ือง

48,000 48,000 48,000 48,000 โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

5 การศึกษา คาครุภัณฑ การศึกษา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเรียนดิจิตอลใหมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน

- เคร่ืองขยายเสียงพรอม
ลําโพง จํานวน 2 ชุด

44,800 44,800 44,800 44,800 โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6
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วัตถุประสงค

6 การศึกษา คาครุภัณฑ การศึกษา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หองเรียนดิจิตอลใหมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน

- ไมโครโฟนไรสาย
จํานวน 2 ชุด

8,400 8,400 8,400 8,400 โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

7 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน

โตะ-เกาอี้ครู ระดับ 3-6
จํานวน 12 ชุด

         48,000 - - - โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
ประตู จํานวน 12 ชุด

         66,000 - - - โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ

 - ตูรางเลื่อนสําหรับเก็บ
เอกสารสําคัญตางๆใหเปน
ระเบียบ  จํานวน 1 ชุด (9 ตู)

135,000 - - - โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา - เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- เพื่อสนับสนุนใหครู
ใชสื่อการสอน
 - เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ
และรางกายที่สมบูรณ
มีพัฒนาการสมวัย

ชุดเคร่ืองเลนสนาม
จํานวน 1 ชุด

300,000  -  -  - โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

753,000 204,000 204,000 204,000
6,513,390 2,714,600 8,066,900 2,457,100
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ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

...................... 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะ เวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ  30(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1596  ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินแผลแผนพัฒนา ดังนี้  

      ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้   

  1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
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(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล                
( Monitoring)  

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 
  1.2 การก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation)  
        (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness  Evaluation)  
   (3) การประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
      ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและพร้อม
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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      ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้  
    1. จ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
    2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง 
  1) ติดตามตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) 
  2) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ถ้ามี) , ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นนั้นๆ  ด าเนินการออกติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/แผนด าเนินงาน ในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชากร คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการนั้น ๆ   

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล ศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลา ได้รับผลตามที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร เป็นต้น  

  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนด
องค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  องค์กรรับผิดชอบในการ
ติดตาม และประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะ เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                   
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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3.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

    เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ เพียงใด  อาจจะเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเลือก               
ใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัด
ความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  โดยสามารถเลือกใช้แบบที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนา และกับบริบทของ
ท้องถิ่นนั้นๆ   
 

    โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดหรือเลือกใช้ เครื่องมือ              
อย่างใดอย่างหนึ่งในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

4.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

      4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีประกอบด้วย  

    1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
    2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
    3. ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
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(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 4.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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4.1.3  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ดา้น
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ   

20  
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการ               
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปญัหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity  (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการน าเสนอปญัหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวตัถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลทีไ่ด้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลที่ไดร้ับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือม โยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

(10)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน   

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชือ่มโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดยีวกัน ลกัษณะเดียวกัน เป็นต้น      
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถว้น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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       4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

    ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน                  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ                
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

      4.2.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
  2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
  3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
  5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
     ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
     สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
     ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
      ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
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     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
4.2.2  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา    10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ   10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา    10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0   (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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 4.2.3  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดร้บังบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global  
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ)มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงานและ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูก่ารปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับThailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy  หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมลีักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy)  (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Ef iciency)  (3) ความมีประสิทธิผล  
(Efectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่า
หรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจา่ยพัฒนาท่ีปรากฏ                 
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance  Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

 (5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงคซ์ึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
มากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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5. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 

      การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  ข้อ 30(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะ 
กรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ  

          แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1) แบบตัวบ่งชี้การปฏ ิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งช ี้การปฏิบ ัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข ้อมูลเกี่ยวกับปัจจ ัยน าเข้า กระบวนการ ผลผล ิต และผลกระทบ อ ันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานท่ีเก ิดขึ้น ตลอดจนใช ้เป็นขอ้มูลในการปรับปร ุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งช ี้ 

การปฏิบ ัติงานก็ค ือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเส ียในการกำหนดตัวบ่งช ี้เพราะจะเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมก ัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช ี้เหล ่านั้นในการด าเนินการช ่วย ในการตัดส ินใจได้ตอ่ไป 

2) แบบม ุ่งว ัดผลสัมฤทธิ์เป็นตัวแบบทีส่อดคล้องก ับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ล ักษณะของตัวแบบ
น ี้ถือไดว้ ่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพ ิจารณาว ่าแผนกับการปฏิบ ัติที่ เกิดข ึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หร ือไม่ อ ันดูได้จากผลระยะกลางต่างๆว ่าเป็นไปตามเกณฑ์ท ี่ก าหนดไว ้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผล
ระยะต่างๆ ไว้ก่อนล ่วงหน้า เช ่นนี้ ท าให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถ
ใช้เป็นเครือ่งมอืในการติดตามและประเม ินผลได้อ ีกด้วย 
 3) แบบการประเมินโดยใช้ว ิธีการแก้ป ัญหาหรือเร ียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-
Solving Method  การประเมินโดยใช้ว ิธ ีการแก ้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เก ิดขึ้นถือเป็นว ิธ ีการ ประเม ิน
ที่ส าคัญอ ีกวิธ ีการหนึ่ง เน ื่องจากวิธ ีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่ม ีอยู่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
ขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่ม ีอยู่ว ่าเหมาะสมหร ือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
ซึ่งในทางภวว ิทยา แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท ้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้
และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่การนาว ิธ ีการแก ้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของ
การประเมินเชิงว ิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการว ิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข ้าไปใช้ใน
การประเมินแผนนั้นๆ 
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 4) แบบการประเมินแบบม ีส่วนร่วม (Participatory  Methods) การประเมินโดยว ิธ ีการแบบมี
ส่วนร่วม เป็นว ิธ ีการประเมินที่ให้ความสำคัญก ับการกระทำทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดส ินใจของผู้มี
สว่นเกี่ยวข้องก ับกิจกรรม โครงการหร ือแผนงานน ั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้ส ึกเป็นเจ้าของ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งยังให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเม ินโดยว ิธ ีการแบบมี
ส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข ้าร่วมตอบสนองและ
กำหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนร ูปแบบการด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา                     
การวางแผน การปฏ ิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เก ิดขึ้น รวมถ ึงการ สร ุปบทเรียนเพ ื่อการถ ่ายทอด
ความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ท ั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูล เสนอต่อผู้ก าหนด
นโยบายอกีด้วย 
 5) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการพ ิจารณาถึง
ผลที่เกิดข ึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เก ิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อ ันเกิดจากการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช ่วยให้ทราบว ่าผลการด าเนิน
อย่างกว ้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเส ียในทุกๆ ฝ ่าย โดยการประเม ินผลกระทบจะเป็นการ
วัดถึงผลที่เก ิดขึ้น และผลกระทบต่างๆ ที่เก ิดขึ้นจากการด าเนินการว ่ามีผลหรืออ ิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจ ัย
ภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก ็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของก ิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อ ันจะเป็นสิ่งที่ใช้
ก าหนดได้ต่อไปว ่าควรจะมีการขยายระงับ เพ่ิมเติมก ิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และ นอกจากนี้ การ
ประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธ ิภาพอ ีกด้วย 
 6) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว ่าในขณะนั้นองค ์กรมีจุดแข็งและจุดอ ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหร ือพ ัฒนา 
ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองคก์ร รวมถ ึงการก าหนดว ิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลย ุทธ์ และแผนปฏ ิบัติ โดยตัว
แบบการประเมินตนเองมีข ั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  1) ประเม ินจุดแข็งและจุดออ่นขององค์กร  
  2) ก าหนดว ัตถุประสงค์ เป้าหมายหล ักและเป้าหมายย่อย   
  3) ก าหนดแนวทางการเปล ี่ยนแปลง  
  4) เลือกแนวทางการเปล ี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
  5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
  6) การด าเนินการ 
   7) แบบอ ื่นๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ตอ้งอยู่ภายใต้กรอบ ตามข ้อ 1-6 หรือ
เป็นแบบผสมกไ็ด้ 
         - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เช่น 
   เชิงปริมาณ (Quantity)  - ระบุจ านวนงานที่กระท า เช่น “จ านวนอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ” 
   เชิงคุณภาพ (Quality)  - ระบุจ านวนงานที่ท าแล้วเสร็จเทียบกับมาตรฐานของงาน เช่น “ร้อยละผู้
ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การทดสอบ” 
   เชิงค่าใช้จ่าย(Cost) - ระบุต้นทุนของการด าเนินงาน เช่น “ราคาต่อหน่วยภายในวงเงินที่ก าหนด” 
   เชิงเวลา (Time) - ระบุความรวดเร็วของการส่งมอบงาน เช่น “ไม่เกิน 30 นาทีต่อราย” 
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         - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
         - วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
         - ผลกระทบ (Impact) 

  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถ
เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท  

6.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงภารกิจของท้องถิ่น 

    ส าหรับการแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องมาจากภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นนั้น มีเป้าหมายเพ่ือท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะต้องมีระบบในการจ าแนกภารกิจของ
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน จะต้องมีการขยายบทบาทในการด าเนินภารกิจหน้าที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใต้การ
จัดระบบการจัดบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีรูปแบบและวิธีการด าเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้านการคลังของท้องถิ่น 
      ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการกระจายอ านาจทางการคลังนั้นจุดเน้นที่ส าคัญ  
ก็คือ การวางระบบการจัดสรรรายได้แก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเท่าเทียมเป็นธรรม เพ่ิมความ
เป็นอิสระทางด้านการคลังให้แก่ท้องถิ่นพัฒนาระบบการเงินและบัญชีของท้องถิ่น รวมไปถึงการเสริมสร้างวินัย
ทางด้านการเงินและการคลังให้เกิดขึ้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสามารถในการตัดสินใจและด าเนินการได้อย่างอิสระ เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ทางคลัง ต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดและภารกิจหน้าที่ และการเสริมสร้างความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรมในท้องถิ่นแต่ละประเภท 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
              จากสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาเพ่ือเสริมสร้างบทบาทของภาคประชาชนนั้น 
สามารถด าเนินการได้โดยการเพ่ิมช่องทางหรือกลไกในการมีส่วนร่วม รวมถึงการทบทวนกฎหมายให้การมีส่วน
ร่วมกระท าได้ง่ายขึ้น และประการส าคัญต้องเร่งสร้างส านึกความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม                
ต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายขึ้น เพ่ือน าไปสู่การตระหนัก
ถึงความส าคัญต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่น 

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