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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด              
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาห้าปี ซึ่ง “แผนพัฒนา
ท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อันมีลักษณะก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึ้น
โดยอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง                    
วางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดสตูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                                                       
                             14   มิถุนายน  2562 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ดา้นกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งของหมูบ่า้นหรือชมุชนหรือต าบล 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  
(นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้้าทะเล) เป็นล้าดับที่ 63 ของประเทศ และล้าดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้น
แวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอด
แนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ้าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและ

อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ้าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล กับจังหวัด
อื่นๆ และประเทศมาเลเซีย 

ภาพแสดงทีต่ัง้และอาณาเขตของจังหวดัสตูล 
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ภาพแสดงทีต่ัง้และอาณาเขตของจังหวดัสตูลในกลุ่มจังหวดัอนัดามัน 
 

 

  จากข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทย มีพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพื่อนบ้านอยู่  
ทางใต้สุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ท้าให้มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้าขายชายแดนมีขนาด
พื้นที่ใหญ่เป็นล้าดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่มีพื้นที่มาก  เรียงตามล้าดับ คือ จังหวัดตรัง กระบี่ 
พังงา ระนอง ตามล้าดับ 

ภาพแสดงทีต่ัง้และอาณาเขตของจังหวดัสตูลในภูมิภาคอาเซยีน 
 

 
 

ระนอง 

พงังา 

ภูเก็ต 

กระบี ่

ตรัง 

สตูล 

ประเทศเมียนมาร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสตูล 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

         จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ ราบสลับกับภู เขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เป็นเนินเขาและภู เขาสูง โดยมี เทือกเขาส้าคัญ  คือ ภู เขาสันกาลาคีรี  พื้นที่ ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเล  
ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนน้้าเค็มขึ้นถึง      
มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจ้านวนมาก เป็นจังหวัดที่มีล้าน้้าสายสั้นๆไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัด
กระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส้าคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา  เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่        
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

ภาพแสดงลักษณะภูมปิระเทศของจังหวดัสตูล 

 
ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมลู ณ สิงหาคม 2561 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามัน ลักษณะภูมิประเทศ  
เป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู  ฤดูร้อน กับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 
และมีฤดูร้อน เพียง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปริมาณฝนระหว่างปี 2556 - 2560 ปริมาณ
ฝนเฉลี่ย 2,492.48  มิลลิเมตรต่อปี  ในปี 2560 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.54 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด
เฉลี่ย 24.00 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.8 องศาเซลเซียส วันที่ 11 มีนาคม 2560 อุณหภูมิต่้าสุด
วัดได้ 21.4 องศาเซลเซียส วันที่ 12 มีนาคม และปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 192.6 มิลลิเมตร    
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 
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 1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของทรัพยากรดินภายในเขตจังหวัดสตูล มีลักษณะดินที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพื้นที่
และวัตถุต้นก้าเนิดดิน สรุปได้ดังนี ้
 - บริเวณที่เป็นสันหาดและสันทราย เกิดจากกรทับถมของทรายโดยการกระท้าของคลื่นหรือ
กระแสน้้าทะเล มีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นช่วงๆ พบโดยทั่วไปในเขตอ้าเภอทุ่งหว้า และ
อ้าเภอละงู เนื่องจากสันหาดและสันทรายเหล่านี้เป็นทรายส่วนใหญ่ ดังนั้นดินที่พบส่วนใหญ่จึงมีเนื้อดินเป็นทราย
จัดมีการระบายน้้ามากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต้่า 
 - บริเวณที่ราบลุ่มน้้าทะเลท่วมถึง เกิดจาการทับถมของตะกอนล้าน้้าจากแผ่นดินที่ไหลลงสู่ทะเล และ
ปะปนกับตะกอนของน้้าทะเล ท้าให้มีการทับถมเกิดแผ่นดินขนานกับชายฝั่งทะเลขึ้น พื้นที่เหล่านี้จะปกคลุมด้วยพืช
พรรณพวกไม้โกงกาง มีการระบายน้้าเลวมาก เนื่องจากมีสภาพน้้าแช่ขัง ลักษณะเนื้อดินทั่วไปเป็นดินเหนียวทั้งดิน
บนและดินล่าง พบอยู่ทั่วไปบริเวณอ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอละงู อ้าเภอท่าแพ และอ้าเภอเมืองสตูล 
 - บริเวณที่ราบลุ่มน้้าทะเลเคยท่วมถึง เป็นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ถัดจากที่ราบน้้าทะเล
ท่วมถึง เกิดจากการทับถมกันของตะกอนน้้าทะเลและเป็นบริเวณที่น้้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน พบในเขตอ้าเภอ
เมืองสตูล อ้าเภอท่าแพ อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุ่งหว้า ลักษณะเป็นตะกอนดินเนื้อละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวก 
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปนอยู่ในชั้นดินล่าง มีการระบายน้้า
เร็ว พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ีส่วนมากเป็นพวกกก หรือเสม็ด แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วบริเวณนี้ใช้ประโยชน์
ในการท้านาเป็นหลัก 
 - บริเวณที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงและลานตะพักล้าน้้า เป็นบริเวณที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า
ต่างๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสู่ทะเล ซึ่งการทับถมน้ีจะเกิดในบริเวณที่ลุ่มริมฝั่งน้้าที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงบริเวณสันดิน
ริมน้้า ในบางแห่งจะมีน้้าท่วมถึงเป็นครั้งคราวในฤดูน้้าหลากหรือฤดูฝน 

       ส้าหรับบริเวณที่เป็นลานตะพักน้้านั้น มักเกิดติดต่อกับที่ราบลุ่มท่วมถึง ตะกอนดินที่พบจะมีลักษณะ
ตั้งแต่เนื้อละเอียดจนถึงหยาบ มีการระบายน้้าเลวถึงดี พบอยู่ทั่วๆ ไปในทุกอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
 - บริเวณพื้นผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอน หรือที่ลาดเชิงเขาซึ่งเกิดจากการ  
ผุพังสลายตัวการชะล้างพังทลาย และการเคลื่อนย้ายวัตถุไปทับถมที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลการกัดเซาะของ
ล้าธาร ดินที่พบในบริเวณนี้มักเป็นดินลึก และอาจพบดินตื้นหรือดินค่อนข้างตื้นบริเวณเนินเขาหรือเป็นดินที่เหลือค้าง
จากการกัดกร่อนโดยพบเศษหินหรือก้อนหินที่ก้าลังผุสลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อดินมักเป็นดินหยาบหรือละเอียด                
ปานกลาง ดินมีการระบายน้้าดีพบอยู่ทั่วๆ ไปในทุกๆ อ้าเภอของจังหวัดสตูล 
 - บริเวณพื้นที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชันของพื้นที่มากกว่า 35 % ขึ้นไปมีลักษณะเป็น
สันเขา หรือเทือกเขาเป็นแนวยาว เขาและภูเขาจะทอดเป็นแนวยาวเหนือใต้อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของ
จังหวัด ซึ่งเขาและภูเขาที่ปรากฏในจังหวัดสตูลเกิดจากหินหลายชนิด เช่น เขาหินปูน ลักษณะที่พบเป็นเขาลูกเล็กๆ 
อยู่เป็นหย่อมๆ หรือพบเป็นเทือกเขาใหญ่ พบบริเวณอ้าเภอเมืองสตูล อ้าเภอละงู อ้าเภอทุ่งหว้า และบางส่วน                 
ของเกาะตะรุเตา บางครั้งอาจพบปะปนอยู่กับเขาหินดินดานเป็นหินดินดานสีด้า หินแกรนิต ลักษณะที่พบเป็น
เทือกเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอ้าเภอควนโดน ติดต่อกับจังหวัดสงขลา และทางด้านเหนือของอ้าเภอ                     
ควนกาหลง เป็นต้น  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

       หน่วยการปกครอง 
  1) อ้าเภอ   7  อ้าเภอ 
  2) ต้าบล    36  ต้าบล 
  3) หมู่บ้าน    279 หมู่บ้าน 
  4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  แห่ง 
  5) เทศบาล     7  แห่ง ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต้าบล) 
  6) องค์การบริหารส่วนต้าบล  34  แห่ง 

 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ล าดับ อ าเภอ 
เขตการปกครอง จ านวน

ประชากร 
พืน้ที ่

(ตร.กม) 

สัดส่วน
ประชากร/

พืน้ที่ 
ต าบล หมูบ่า้น เทศบาล อบต. 

1. อ้าเภอเมืองสตูล 12 70 4 10 114,468 802.57 142.627 
2. อ้าเภอละงู 6 61 1 6 72,532 380.35 190.698 
3. อ้าเภอทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,141 452.33 53.3703 
4. อ้าเภอควนกาหลง 3 32 - 3 34,972 532.08 65.727 
5. อ้าเภอควนโดน 4 31 1 4 26,646 220.80 120.679 
6. อ้าเภอท่าแพ 4 31 - 4 29,420 209.32 140.55 
7. อ้าเภอมะนัง 2 19 - 2 18,265 210.07 86.9472 

รวม 36 279 7 34 320,444 2,807.52 114.138 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 

 

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมภิาคและท้องถิน่ในจงัหวัด 

      การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค  มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ            
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน 
   ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ้า
จังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด(ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ 
รวมจ้านวน 134 หน่วย ประกอบด้วย 
 - หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ้าจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน 
 - หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 75 หน่วย  
 - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หน่วย 
   - องค์กรอิสระในจังหวัด มีทั้งสิ้น 12 หนว่ยงาน 
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• การจดัองค์กรราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น ประกอบด้วย 
 - เทศบาล 7 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลต้าบล 6 แห่ง 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
 - องค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง 

      2.2  การเลือกตั้ง   

ตารางแสดงรายงานสถติกิารเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล  
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 202,931 100 

2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 123,950 61.08 

3. ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 78,981 38.92 

4. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,782 8.70 

5. จ้านวนบัตรเสีย 4,466 3.60 

ที่มา: กองกิจการสภาฯ  

 

ตารางแสดงรายงานสถติกิารเลือกตั้งนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2556 

 
รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 209,006 100 

2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 136,700 65.40 

3. ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 56,972 27.25 

4. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,227 6.75 

5. จ้านวนบัตรเสีย 6,107 4.47 

ที่มา: กองกิจการสภาฯ  
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ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล 

ล าดับ อ าเภอ ประเภท อปท. เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 
จ านวน 

นายกฯ สมาชิก 
1. ทุกอ้าเภอ อบจ.สตูล 24 345 1 24 
2. เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 3 21 1 18 
3.  เทศบาลต้าบลเจ๊ะบิลัง 2 4 1 12 
4.  เทศบาลต้าบลฉลุง 2 2 1 12 
5.  เทศบาลต้าบลคลองขุด 2 18 1 12 
6.  อบต.ตันหยงโป 3 3 1 6 
7.  อบต.ปูยู 3 3 1 6 
8.  อบต.เกตรี 7 7 1 14 
9.  อบต.เกาะสาหร่าย 7 8 1 14 

10.  อบต.ควนขัน 6 7 1 12 
11.  อบต.ควนโพธิ์ 7 7 1 14 
12.  อบต.เจ๊ะบิลัง 6 7 1 12 
13.  อบต.ฉลุง 14 14 1 28 
14.  อบต.ต้ามะลัง 3 6 1 6 
15.  อบต.บ้านควน 7 10 1 14 
16. ควนโดน เทศบาลต้าบลควนโดน 2 6 1 12 
17.  อบต.ย่านซื่อ 5 5 1 10 
18.  อบต.วังประจัน 4 4 1 8 
19.  อบต.ควนโดน 8 9 1 16 
20.  อบต.ควนสตอ 10 10 1 20 
21. ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 11 13 1 22 
22.  อบต.ทุ่งนุ้ย 12 12 1 24 
23.  อบต.อุใดเจริญ 9 9 1 18 
24. ท่าแพ อบต.ท่าแพ 10 10 1 20 
25.  อบต.ท่าเรือ 6 6 1 12 
26.  อบต.แป-ระ 7 7 1 14 
27.  อบต.สาคร 8 9 1 16 
28. ละงู เทศบาลต้าบลก้าแพง 2 4 1 12 
29.  อบต.ก้าแพง 12 14 1 24 
30.  อบต.เขาขาว 7 8 1 14 
31.  อบต.น้้าผุด 11 11 1 22 
32.  อบต.ปากน้้า 7 12 1 14 
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ล าดับ อ าเภอ ประเภท อปท. เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 
จ านวน 

นายกฯ สมาชิก 
33.  อบต.ละงู 18 21 1 36 
34.  อบต.แหลมสน 6 6 1 12 
35. ทุ่งหว้า เทศบาลต้าบลทุ่งหว้า 2 4 1 12 
36.  อบต.ขอนคลาน 4 4 1 8 
37.  อบต.ทุ่งบุหลัง 5 5 1 10 
38.  อบต.ทุ่งหว้า 6 6 1 12 
39.  อบต.นาทอน 9 9 1 18 
40.  อบต.ป่าแก่บ่อหิน 7 7 1 14 
41. มะนัง อบต.นิคมพัฒนา 9 9 1 18 
42.  อบต.ปาล์มพัฒนา 10 10 1 20 

รวม 42 642 

 
3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร 

       ประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2561  จ้านวน    320,444  คน   แยกเป็น  
  - ประชากรเพศชาย   จ้านวน     159,105  คน 
  - ประชากรเพศหญงิ   จ้านวน     161,339  คน 
  - จ านวนครวัเรือน   จ้านวน  102,329  หลัง 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. อ้าเภอเมืองสตูล 56,403 58,065 114,468 38,291 

2. อ้าเภอละงู 35,941 36,591 72,532 22,749 

3. อ้าเภอทุ่งหว้า 12,060 12,081 24,141 7,613 

4. อ้าเภอควนกาหลง 17,550 17,422 34,972 11,600 

5. อ้าเภอควนโดน 13,187 13,459 26,646 7,571 

6. อ้าเภอท่าแพ 14,617 14,803 29,420 8,415 

7. อ้าเภอมะนัง 9,347 8,918 18,265 6,090 

รวม 159,105 161,339 320,444 102,329 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ภาพแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายแุละเพศ พ.ศ 2560 จังหวดัสตูล 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 
จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล 

 พบว่าจังหวัดสตูลมีผู้สูงอายุ(ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) จ้านวน 37,930 คน โดยในอ้าเภอ
เมืองสตูล มีผู้สูงอายุมากที่สุด จ้านวน 13,955 คน รองลงมาคืออ้าเภอละงู จ้านวน 9,060 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.79 และ 23.88 ตามล้าดับ อ้าเภอมะนัง มีผู้สูงอายุน้อยที่สุดจ้านวน 1,860 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 

ตารางจ านวนผู้สูงอายุในจังหวดัสตูล ณ เดือนมิถนุายน 2561 

อ าเภอ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
เมืองสตูล 12,637 13,235 13,405 13,955 

ละงู 8,363 8,596 8,772 9,060 

ควนโดน 2,818 2,901 3,009 3,124 

ท่าแพ 2,864 2,985 3,071 3,193 

ควนกาหลง 3,608 3,740 3,231 4,006 

ทุ่งหว้า 2,442 2,489 2,564 2,732 

มะนัง 2,864 1,694 1,757 1,860 

รวม 35,596 35,640 35,809 37,930 

มายเหตุ : ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป     
                    ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล                                                                        
                                                                                                              ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

-15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000
0 - 4 ปี

20 - 24 ปี

40 - 44 ปี

60 - 64 ปี

80 - 84 ปี

100 ปี ขึ้นไป

หญิง ชาย
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 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 จังหวัดสตูล มีหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่ง และมีรูปแบบการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่
ระดับก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยชุมชนสตูล 

 ข้อมูลสถานภาพการศกึษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 

ตารางแสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 
สังกัด เมืองสตูล ควนกาหลง ควนโดน ละง ู ทุ่งหว้า ท่าแพ มะนัง รวม 

สพป.สตูล 38 20 12 44 17 18 10 159 
สพม.16 (สตูล) 3 1 1 2 2 2 1 12 
การศึกษาพิเศษ  2 

      
2 

สช.สตูล 85 28 32 65 25 29 5 269 
กศน.สตูล   2 1 1 1 1 1 1 8 
อาชีวศึกษา 1 1 1 1 

   
4 

อปท. 26 22 13 28 11 12 10 122 
ปริยัติธรรม 1 

      
1 

ตชด. 
 

2 
     

2 
สกอ. 
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

1 
1 

  
1 

   
2 
1 

รวม 160 75 60 142 56 62 27 582 
ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 
               ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

ท่ี หน่วยงาน 
เด็กเล็ก/
อนุบาล 

ประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./

อนุปริญญา 
ป.ตรี พิเศษ 

รวม
ทั้งสิ้น 

จ านวน
ห้องเรียน 

1 สพป.สตูล 6,200 19,197 2,518 - -  - 27,915 1,569 
2 สพม.16(สตูล) - - 5,713 4,073 -  - 9,786 302 
3 การศึกษาพิเศษ - 291 448 170 -  218 1,127 51 
4 สช.สตูล 4,465 8,958 4,178 2,720 -  - 20,321 793 
5 อาชีวศึกษา - - - 1,956 860   2,350 142 
6 วิทยาลัยชุมชน - - - - 822   822 31 
7 อปท. 786 1,908 430 - -   3,124 111 
8 ปริยัติธรรม - - 28 - -   28 3 
9 ตชด.436 68 139 - - -   207 16  

รวมทั้งสิ้น 10,941 30,894 12,982 8,677 1,476   64,970 2,925 

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 
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ข้อมูลสภาพการศึกษาเอกชนในระบบ/นอกระบบ 

การด้าเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งประเภทสอนสามัญ
และสอนศาสนาควบคู่สามัญ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียนนอกระบบ (สอนขับรถยนต์, เสริมสวย 
เป็นต้น) รวมถึงสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจ้ามัสยิด 

ตารางแสดงข้อมูลสถานภาพการศึกษาเอกชนในระบบ/นอกระบบในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 

อ าเภอ 

โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา วิชาชพี สถาบันศึกษาปอเนาะ 
ศูนย์การศึกษาอสิลามประจ า

มัสยิด(ตาดีกา) 

สามญัศึกษา สอนศาสนาควบคู่สามัญ    

โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน 

(โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) 

เมือง 8 304 6365 7 96 1578 8 17 129 - - - 62 312 4139 

  ควนโดน - - - 5 150 3077 1 2 23 3 9 35 24 134 2020 
ละงู 5 114 2953 - - - 3 7 50 1 2 4 55 272 3273 

ท่าแพ 2 29 672 1 13 236 - - - 1 10 140 26 150 2235 
ควน
กาหลง 4 53 1159 2 82 2259 1 2 5 1 6 97 20 106 1430 

ทุ่งหว้า 5 47 962 1 6 60 - - - 1 2 13 18 86 860 

มะนัง 2 22 533 - - - - - - - - - 3 18 134 

รวม 26 569 12,644 16 347 7,210 13 28 207 7 29 289 208 1,078 14,091 

ที่มา : ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 
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4.2 การสาธารณสุข  
                     (1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

              จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่สถานบริการ             
ที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา 

ตารางแสดงขอ้มูลสถานบรกิารสาธารณสุขของรัฐ/หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจงัหวดัสตลู 

สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลทั่วไป (186 เตียง)  1    แห่ง 
             - โรงพยาบาลสตูล 

 1. หน่วยควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 7 

2. โรงพยาบาลชุมชน (60 เตียง)  1    แห่ง 
            - โรงพยาบาลละง ู
3. โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง)  5    แห่ง     
            - โรงพยาบาลควนโดน 
 - โรงพยาบาลควนกาหลง 
 - โรงพยาบาลท่าแพ 
 - โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
 - โรงพยาบาลมะนัง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล               55   แห่ง 
5. ศูนย์สุขภาพชุมชน                                 4     แห่ง 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล  
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561 

   (2) ข้อมูลสถานบรกิารสาธารณสุข/จ านวนเตียงต่อจ านวนประชากร 
    จังหวัดสตูล มีจ้านวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจ้านวนเตียงต่อจ้านวน
ประชากร ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขและอตัราสว่นเตียงต่อประชากร 

สถานบริการสาธารณสุข จ านวนประชากร จ านวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 

โรงพยาบาลสตูล 318,657 186 1 : 1,701 
โรงพยาบาลละงู 71,980 60 1 : 1,194 
โรงพยาบาลควนกาหลง 34,805 30 1 : 1,150 
โรงพยาบาลควนโดน 26,352 30 1 : 871 
โรงพยาบาลท่าแพ 29,201 30 1 : 964 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า 24,057 30 1 : 796 
โรงพยาบาลมะนัง 18,094 30 1 : 596 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล  
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561   
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 (3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 
    จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 ดังนี ้

ตารางแสดงข้อมูลสถติิชพีและสถานะสขุภาพของประชาชนจังหวดัสตูล ปี พ.ศ. 2561-2564 

สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ 
เป้าหมาย 
แผนฯ11 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราเกิด : 1000 ประชากร - 16.18 14.71 14.45 13.04 11.50 
อัตราตาย : 1000 ประชากร - 5.25 5.23 5.31 5.21 4.85 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  % 1.2 1.10 0.95 0.91 0.78 0.67 
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ 100,000 คน ไม่เกิน 15 19.76 61.37 0.00 48.43 81.83 
อัตราทารกตายปริก้าเนิด:การเกิด 1000คน ไม่เกิน 9 8.44 5.91 8.59 7.99 7.91 
ทารกแรกเกิดมีน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 7.68 6.42 6.87 7.92 6.72 
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกินร้อยละ 25 27.72 26.40 27.36 24.33 35.61 
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 10 12.78 13.90 16.34 14.40 14.65 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล  
                                             ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2561   

 
 (4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ านวน 10 อันดบัแรก ปี 2556-2560 
 จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี 2556-2560 ดังนี ้

ตารางแสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดบัแรกของจังหวดัสตูล ปี 2556 – 2560 

โรค 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จ านวน 

อัตราป่วย : 
แสนประชากร 

จ านวน 
อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
จ านวน 

อัตราป่วย :  
แสนประชากร 

จ านวน 
อัตราป่วย : 

แสนประชากร 
1. อุจจาระร่วง 4,571 1,506.43 5,446 1,771.07 4,982 1,620.18 5,039 1,608.79 3,559 1,136.27 
2. ตาแดง 594 195.76 1774 576.92 612 199.03 478 152.61 463 147.82 
3. ปอดบวม 501 165.11 544 176.91 637 207.16 732 233.70 901 287.66 
4. สุกใส 466 153.58 517 168.13 310 100.81 219 69.92 286 91.31 
5. ไข้เลือดออก 376 123.92 182 59.19 152 49.43 346 110.47 74 23.62 
6. มือ เท้า ปาก 184 60.64 185 60.16 290 94.31 255 81.41 251 80.14 
7. ไข้หวัดใหญ่ 69 22.74 116 37.72 68 22.11 134 42.78 142 45.33 
8. งูสวัด 50 16.48 74 24.07 76 24.72 70 22.35 66 21.07 
9. อาหารเป็นพิษ 98 32.30 110 35.77 87 28.29 76 24.26 67 21.39 
10. โรคติดต่อระบบ 
      สืบพันธุ์ 

36 11.86 48 15.61 44 14.31 44 14.05 33 10.53 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล รายงานทางระบาดวิทยา 506  
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2561 

 
 
 



14 
 

 
 
 

(5) ข้อมูลสาเหตกุารตาย 10 อันดบัแรก ปี 2556-2560 
  จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี 2556-2560 ดังนี ้

ตารางแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวดัสตูล ปี พ.ศ. 2556-2560 
 

โรค 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559             ปี 2560 

จ านวน 
อัตราตาย : 

แสนประชากร 
จ านวน 

อัตราตาย : 
แสนประชากร 

จ านวน 
อัตราตาย : 

แสนประชากร 
จ านวน 

อัตราตาย :  
แสนประชากร 

จ านวน 
อัตราตาย :  

แสนประชากร 
1. มะเร็ง (รวมทุกชนิด) 111 36.00 132 42.43 147 46.81 167 52.75 156 48.96 
2. หัวใจ/หัวใจขาดเลือด 97 31.46 100 32.15 101 32.16 106 33.48 84 26.36 
3. หลอดเลือดสมอง 61 19.78 76 24.43 101 32.16 91 28.74 111 34.83 
4. อุบัติเหตุจากการขนส่ง 81 26.27 59 18.97 54 17.19 62 19.58 64 20.08 
5. ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 24.65 52 16.72 67 21.33 56 17.69 50 15.69 
6. ไตวาย 33 10.70 46 14.79 31 16.88 46 14.53 64 20.08 
7. ปอดอักเสบ 40 12.97 51 16.40 76 24.20 76 24.20 69 21.65 
8. ถูกฆ่าตาย 23 7.46 26 8.36 - 11.78 - -  
9. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 25 8.11 - - - - -  
10. ความดันโลหิตสูง 6.16 25 0.04 29 9.23 29 9.23 56 17.57 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล  
 ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2561 

 

(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2556-2560 
  จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมคัรสาธารณสุข ในช่วงปี 2556-2560 ดังนี ้

ตารางแสดงจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจงัหวดัสตูล ปี พ.ศ. 2556-2560 

ปี พ.ศ. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข(คน) จ านวนหลังคาเรือน 
อัตราส่วน อสม. : 

จ านวนหลังคาเรือน 
2556 5,103 92,828 1 : 18 
2557 5,124 95,467 1 : 18 
2558 5,124 97,738 1 : 19 
2559 5,124 99,396 1 : 19.4 
2560 5,124 100,936 1 : 19.6 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล  
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2560 
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 4.3 อาชญากรรม 
    คดีอาชญากรรม 

ตารางแสดงข้อมูลสถติิคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ ต ารวจภูธรจังหวดัสตูล ระหว่างปี  2558 - 2560 

 
ประเภทความผิด 

ม.ค. - ธ.ค. 
2558 

ม.ค. - ธ.ค.
2559 

ม.ค. - ธ.ค.
2560 อัตราคดี

ต่อแสนคน 
รบัแจ้ง จับ รบัแจ้ง จับ รบัแจ้ง จับ 

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวติร่างกายและเพศ 103 66 75 47 101 56 31.97 
1.1 ฆ่าผู้อื่น 20 12 12 11 12 7 3.80 
1.2 ท้าร้ายผู้อืน่ถึงแก่ความตาย 3 2 2 2 0 0 0.00 
1.3 พยามฆ่า 0 0 6 2 5 3 1.58 
1.4 ท้าร้ายร่างกาย 57 36 45 25 61 37 19.31 
1.5 ข่มขืนกระท้าช้าเรา 11 5 5 4 15 5 4.75 
1.6 อื่นๆ 12 11 5 3 8 4 2.53 
2. ความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์ 370 195 247 121 255 115 80.72 
2.1 ปล้นทรัพย์ 6 6 1 1 1 0 0.32 
2.2 ชิงทรัพย์ 8 6 1 1 1 1 0.32 
2.3 วิ่งราวทรัพย์ 12 9 4 4 9 5 2.85 
2.4 ลักทรัพย ์ 228 115 170 88 167 64 52.86 
2.5 กรรโชกทรัพย ์ 3 2 2 0 1 1 0.32 
2.6 ฉ้อโกง 33 10 10 6 19 9 6.01 
2.7 ยักยอกทรัพย ์ 6 2 23 6 16 7 5.06 
2.8 ท้าให้เสียทรัพย์ 19 10 10 5 10 8 3.17 
2.9 รับของโจร 7 7 2 1 3 2 0.95 
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 0 0.00 
2.11 วางเพลิง 0 0 0 0 0 0 0.00 
2.12 อื่นๆ 48 28 24 9 28 18 8.86 
3. ฐานความผิดพิเศษ 216 96 104 64 273 96 86.41 
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า 
      มนุษย์ พ.ศ. 2551 

0 0 0 0 0 0 0.00 

3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 0 0 0 0 0 0 0.00 
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 17 13 0 0 12 5 3.80 
3.4 พ.รบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 0 0 0 0 0 0 0.00 
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 
      พ.ศ.2534 

16 16 8 8 12 12 3.80 
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ประเภทความผิด 

ม.ค. - ธ.ค. 
2558 

ม.ค. - ธ.ค.
2559 

ม.ค. - ธ.ค.
2560 

อัตราคดี
ต่อแสนคน 

รบัแจ้ง จับ รบัแจ้ง จับ รบัแจ้ง จับ 
3.6 พ.รบ.ว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับ 
      คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

1 0 3 1 4 1 1.27 

3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส ์ 
      (ป.อาญา ม.269/1-269/7) 

0 0 0 0 0 0 0.00 

3.8 พ.รบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 71 13 20 7 112 15 35.45 
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2528 55 11 17 3 40 4 12.66 
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2508 17 10 16 11 9 0 2.85 
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
        พ.ศ.2535 

3 2 3 2 4 4 1.25 

3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
        สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

3 1 7 3 21 2 6.65 

3.13 พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 3 3 0 0 0 0 0.00 
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและอบดิน  
        พ.ศ.2543 

2 2 0 0 0 0 0.00 

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร  พ.ศ.2469 20 18 22 21 35 30 11.08 
3.16 พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปราม 
        การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

0 0 0 0 0 0 0.00 

3.17 พ.ร.บ.ห้ามรีดดอกเบ้ียเกินอัตรา  
        พ.ศ.2475 

8 7 8 8 24 23 7.60 

4. คดีความผดิที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 3517 4087 2794 3451 4157 4337  
4.1 ยาเสพติด 2845 3213 2405 3008 3719 3800  
  4.1.1 ผลิต 254 363 346 502 358 426  
  4.1.2 น้าเข้า 31 38 25 28 30 30  
  4.1.3 ส่งออก 46 63 1 1 0 0  
  4.1.4 จ้าหน่าย 52 68 33 53 35 37  
  4.1.5 ครอบครองเพื่อจ้าหน่าย 17 18 238 270 423 432  
  4.1.6 ครอบครอง 1530 1736 1214 1422 1646 1662  
  4.1.7 เสพยาเสพติด 915 927 546 730 1227 1213  
  4.1.8 อื่นๆ 0 0 2 2 0 0  
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 360 393 212 223 262 263  
  4.2.1 อาวุธเป็นสงคราม   6 4 16 15 9 9  
  4.2.2 อาวุธเป็นธรรมดา (ไม่มีทะเบียน) 238 253 104 114 154 155  
  4.2.3 อาวุธเป็นธรรมดา (มีทะเบียน) 104 125 46 47 75 76  
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ประเภทความผิด 

ม.ค. - ธ.ค. 
2558 

ม.ค. - ธ.ค.
2559 

ม.ค. - ธ.ค.
2560 

อัตราคดี
ต่อแสนคน 

รบัแจ้ง จับ รบัแจ้ง จับ รบัแจ้ง จับ 
  4.2.4 วัตถุระเบิด 1 1 1 1 0 0  
  4.2.5 อื่นๆ 11 10 45 46 24 23  
4.3 การพนัน 154 298 101 144 122 222  
  4.3.1 การพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20  
           คน ขึ้นไป ) 

2 2 1 2 1 31  

  4.3.2 สลากกินรวบ 16 14 23 28 20 20  
  4.3.3 ทายผลการเล่นฟุตบอล/ออนไลน ์ 10 10 21 22 46 44  
  4.3.4 การพนันอื่นๆ 126 272 56 92 55 127  
4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ ์
      ลามกอนาจาร 

0 0 0 0 0 0  

4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ คนเข้าเมือง 27 55 8 8 14 14  
4.6 ความคิดเกี่ยวกับการป้องกันและ 
      ปราบปรามการค้าประเวณี 

121 118 58 59 35 33  

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 5 5 6 6 1 1  
4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องด่ืม 
      แอลกอฮอล์ 

5 5 4 3 4 4  

  4.8.1 พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่งดื่ม 
           แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

3 3 1 0 2 2  

  4.8.2 พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493 2 2 3 3 2 2  
ฐานความผดิโจรกรรมรถยนต์ 1 0 0 0 2 1  
ฐานความผดิโจรกรรมรถจักรยานยนต ์ 11 3 11 3 5 2  

 ที่มา : กองก ากับการสืบสวน ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2561 
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4.4 ปัญหายาเสพติด 
   1.) สถานการณ์ยาเสพติด 

ตารางข้อมูลแสดงอตัราการเสพยาเสพตดิจ าแนกตามประเภทยาเสพตดิ 
 

ประจ าปี 
จ านวนผู้เสพยาเสพติด (คน) 

ยาบ้า เฮโรอีน กัญชา กระท่อม โคเคน ไอซ์ สารระเหย เมธาโดน อื่น รวม 

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

2558 527 - 116 121 1 10 1 - 21 797 

2559 158 1 37 212 - 9 - - 19 436 

2560 321 1 20 94 - 26 - 2 6 470 

รวม 1,613 2 427 711 4 81 1 2 64 2,905 

ที่มา : ระบบ บสต. กระทรวงสาธารณสุข  
ข้อมูล ณ  เดือนมีนาคม 2561 

 
          ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดมีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพื้นที่ซึ่งข้อมูลการ
จับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 พบว่า ยังคงมีการน้ายาเสพติดจากพื้นที่อื่นๆ  
มายังภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งรูปแบบการน้าเข้ามีทั้งการน้าเข้ามาพร้อมตัวบุคคล ล้าเลียงขนส่งมาทางรถไฟโดยสาร               
ซุกซ่อนภายในรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยยาเสพติดที่มีการลักลอบล้าเลียงเข้ามาในพื้นที่ ได้แก่ พืชกระท่อม 
ยาบ้า กัญชาแห้ง ไอซ์ ยาแก้ไอ เฮโรอีน อัลปราโซแลม และยาประเภทต่างๆที่น้ามาใช้ในทางที่ผิด เช่น ทรามาดอล 
โคลนาซีแพม และอิริมิน 5  

        ตัวยาทีม่ีการแพร่ระบาดในพืน้ที่ 

                  จังหวัดสตูลยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาด อันดับ 1 ยาบ้า (ร้อยละ 50.86) อันดับ 2 
กระท่อม (ร้อยละ 41.78) อันดับ 3 กัญชาแห้ง (ร้อยละ 3.15) อันดับ 4 ไอซ์ (ร้อยละ 2.34) และอันดับ 5              
ยาแก้ไอ (ร้อยละ 0.96)  

        กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด  

          กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนและมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มากขึ้น 
เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ท้างานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน 
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ตารางแผนงานป้องกันในผู้ใช้กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ 

หมายเหตุ : มยส. อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดือน ส.ค.61 

         แผนป้องกันยาเสพติด : แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป 
          เป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/
ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่หน่วยงานก้าหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ้านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

ตารางแผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

หมู่บ้านชุมชน 
ท้ังหมด 

หมู่บ้านไม่ปัญหา 
ยาเสพติด 

หมู่บ้านมีปัญหา 
ยาเสพติด 

หมู่บ้าน 
กองทุนแม่ 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

299 299 131 131 168 168 190 190 

ตารางแผนป้องกันยาเสพติด : แผนงานป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

อ าเภอ 
หมู่บ้านชุมชน 
ทั้งหมด(แห่ง) 

หมู่บ้านไม่มี 
ปัญหายาเสพติด (แห่ง) 

หมู่บ้านมีปัญหา 
ยาเสพติด (แห่ง) 

หมู่บ้าน 
กองทุนแม่ฯ (แห่ง) 

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล 
เมือง 70 70 18 18 52 52 31 31 
เทศบาล 20 20 5 5 15 15 7 7 
ควนโดน 31 31 11 11 20 20 27 27 
ควนกาหลง 32 32 8 8 24 24 26 26 
ท่าแพ 31 31 11 11 20 20 23 23 
ละงู 61 61 47 47 14 14 35 35 
ทุ่งหว้า 35 35 18 18 17 17 22 22 
มะนัง 19 19 13 13 6 6 19 19 

รวม 299 299 131 131 168 168 190 190 

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายหมู่บ้านไม่มีปัญหายาเสพติด และมีปัญหายาเสพติด มาจากการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน 
        ครั้งที่ 1/2561 (รอบ กันยายน 2560 – มีนาคม 2561) 
    2. เป้าหมายหมู่บ้านกองทุนแม่ มาจากการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่เป้าหมาย 
        และกรมพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบฯ ให้ด้าเนินการ  
 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
 (แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

2 0 20 10 90 86 35 27 105 83 
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ตารางแผนป้องกันยาเสพติด : แผนงานป้องกันในเยาวชนนอกสถานศึกษา 

เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด  (ย.อส.) ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
เป้าหมาย (คน) ผลการด าเนินการ (คน) เป้าหมาย (แห่ง) ผลการด าเนินการ (แห่ง) 

80 80 7 7 
 

          2)  แผนบ าบัดรักษายาเสพติด 
               แผนงานบ้าบัดรักษาระบบสมัครใจ/บังคับบ้าบัด/ต้องโทษ 
               เป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ้าบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือตามก้าหนด 
               ตัวชี้วัด : ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ้าหน่ายจากการ 

บ้าบัดรักษาทุกระบบ 

ตารางแผนบ าบดัรักษายาเสพตดิ 
ภาพรวม 
3 ระบบ 

ระบบสมัครใจ 
(รพ./ค่ายปรับเปลี่ยน) 

ระบบ 
บังคับบ าบัด 

ระบบต้องโทษ 

เป้า(คน) ผล(คน) เป้า(คน) ผล(คน) เป้า(คน) ผล(คน) 
สถานพินิจฯ/เรือนจ า 

เป้า(คน) ผล(คน) 
925 659 413 226 332 292 180 141 

ตารางแผนบ าบดัรกัษายาเสพตดิ : แผนงานบ าบดัรกัษาระบบสมคัรใจ และระบบบงัคับบ าบดั 

โรงพยาบาล ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ระบบบังคับบ าบัด 

เป้า (คน) 
ผลในระบบ 
บสต. (คน) 

เป้า (คน) 
ผลในระบบ 
บสต. (คน) 

ผลงานจริง เป้า (คน) 
ผลในระบบ  
บสต. (คน) 

263 81 150 145 150 512 433 

ตารางแผนบ าบดัรักษายาเสพตดิ : แผนงานติดตาม/ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรกัษา 

การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ปี 61 การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด ปี 61 

เป้า (คน) 
ผลการติดตาม 

ผู้ผ่านการบ าบัด(คน) 
ผู้ประสงค์ขอรับความ

ช่วยเหลือ(คน) 
ผลการช่วยเหลือ 

(คน) 
212 212 24 5 

          3)  แผนการปราบปราม 
               เป้าหมาย : ผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายถูกจับกุมและด้าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
               ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้กระท้าผิดคดียาเสพติดรายส้าคัญ ไม่เกิน 120 คน ต่อประชากร 100,000 คน 

ตารางแผนการปราบปราม 

การจับกุม 
คดีทั้งหมด 

การจับกุม 
5 ข้อหาหลัก 

การด าเนินการกับ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

เรื่องร้องเรียน 
ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 

รับเรื่อง ด าเนินการแล้ว 
2,505 คด ี

 
ปส.1 

535 คดี 
ร้อยละ 21.36 

ปส.1 

- ราย 
 

ส้านักงาน ป.ป.ส. 

21 เรื่อง 
 

ส้านักงาน ป.ป.ส. 

17 เรื่อง 
 

ส้านักงาน ป.ป.ส. 

ที่มา  ศอ.ปส.จ.สตูล  ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
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4.5 การสังคมสงเคราะห ์
คุณภาพชีวติของคนจังหวดัสตูล ตามตัวชีว้ัด จปฐ. ปี 2561 

 ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนใน
เขตชนบท จ้านวน 71,308 ครัวเรือน 270 หมู่บ้าน 56 ชุมชน 35 ต้าบล 7 อ้าเภอ มีจ้านวนประชากรทั้งหมด  
227,296 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 113,535 คน เพศหญิง 113,761 คน จัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 
2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2561 พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. 
จ้านวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี ้

หมวดที่ 1   สุขภาพ  มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 760 คน 

ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 759 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ควนโดน 1 คน 
ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่ผ่าน

มาส้ารวจทั้งหมด 538 คน ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 524 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่                  
เมืองสตูล 14 คน     

ตัวชี้วดัที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั
โรค ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 38,536 คน ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 38,536 คน   

ตัวชี้วัดที่ 4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมา
ส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 69,997 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,311 ครัวเรือน อ้าเภอ             
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ละงู 556 ครัวเรือน อ.เมืองสตูล 454 ครัวเรือน อ.ทุ่งหว้า 155 ครัวเรือน อ.ควนโดน 
135 ครัวเรือน อ.มะนัง 6 ครัวเรือน และ อ.ควนกาหลง 5 ครัวเรือน   

ตัวชี้วัดที่ 5 ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ใน
รอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จ้านวน 70,607 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 701 
ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 338 ครัวเรือน อ.ละงู 133 ครัวเรือน อ.ทุ่งหว้า 77 ครัวเรือน 
อ.ควนกาหลง 71 ครัวเรือน อ.ควนโดน 63 ครัวเรือน และ อ.มะนัง 19 ครัวเรือน 

ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ในรอบปีที่ผ่านมา ส้ารวจ
ทั้งหมด 114,731 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 91,410 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 23,321 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  
อ.เมืองสตูล 16,122 คน อ.ละงู 3,290 คน อ.ควนโดน 1,926 คน อ.ควนกาหลง 770 คน อ.มะนัง 490 คน 
อ.ท่าแพ 476 คน และ อ.ทุ่งหว้า 247 คน  

ตัวชี้วัดที่ 7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ30 นาที      
ในรอบปีที่ผ่านมา ส้ารวจทั้งหมด 213,525 คน ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 212,529 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 996 คน 
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ควนกาหลง 324 คน อ.ทุ่งหว้า 205 คน อ.ท่าแพ 147 คน  อ.ควนโดน 131 คน  
อ.เมืองสตูล 125 คน อ.ละงู 55 คน และ อ.มะนัง 9 คน 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร  ในรอบปี                  

ที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จ้านวน 69,251 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,057 
ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ทุ่งหว้า 838 ครัวเรือน อ.มะนัง 652 ครัวเรือน อ.เมืองสตูล 553 
ครัวเรือน อ.ละงู 6 ครัวเรือน อ.ควนโดน 5 ครัวเรือน  และ อ.ควนกาหลง 3 ครัวเรือน  
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ตัวชี้วัดที่ 9 ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 
ลิตรต่อวัน ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 71,064 ครัวเรือน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 244 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 200 ครัวเรือน อ.ละงู 22 ครัวเรือน อ.ควนโดน 
16 ครัวเรือน  อ.ทุ่งหว้า 3 ครัวเรือน และ อ.ควนกาหลง 3 ครัวเรือน  

ตัวชี้วัดที่ 10 ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ในรอบปี               
ที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 71,040 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 268 ครัวเรือน 
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 211 ครัวเรือน อ.ละงู 28 ครัวเรือน อ.ควนโดน 18 ครัวเรือน               
อ.ควนกาหลง 8 ครัวเรือน และ อ.มะนัง 3 ครัวเรือน 

ตัวชี้วัดที่ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ  
ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จ้านวน 69,265 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,043 
ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  อ.เมืองสตูล 1,018 ครัวเรือน  อ.ละงู 427 ครัวเรือน  อ.ทุ่งหว้า 284 
ครัวเรือน  อ.มะนัง 129 ครัวเรือน  อ.ควนกาหลง 114 ครัวเรือน อ.ควนโดน 36 ครัวเรือน และ อ.ท่าแพ 35 
ครัวเรือน 

ตัวชี้วัดที่ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด  71,308 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 71,245 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 63 ครัวเรือน  อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่                 
อ.เมืองสตูล 23 ครัวเรือน อ.ทุ่งหว้า 12 ครัวเรือน  อ.ควนโดน 11 ครัวเรือน อ.ควนกาหลง 9 ครัวเรือน อ.ละงู 7 
ครัวเรือน และ อ.มะนัง 1 ครัวเรือน 

ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่ผ่านมา
ส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 70,626 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 682 ครัวเรือน อ้าเภอ          
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 352 ครัวเรือน อ.ควนกาหลง 109 ครัวเรือน อ.ละงู 83 ครัวเรือน อ.มะนัง 
78 ครัวเรือน อ.ทุ่งหว้า 28 ครัวเรือน และ อ.ควนโดน 32 ครัวเรือน  

ตัวชี้ วัดที่  14  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในรอบปีที่ ผ่ านมา 
ส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 71,279 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 29 ครัวเรือน   อ้าเภอ      
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 10 ครัวเรือน อ.ควนกาหลง 3 ครัวเรือน อ.มะนัง 6 ครัวเรือน อ.ควนโดน 5 
ครัวเรือน อ.ละงู 8 ครัวเรือน อ.ทุ่งหว้า 2 ครัวเรือน และ อ.มะนัง 1 ครัวเรือน 

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 15 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  ในรอบ
ปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 9,414 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 9,404 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่ อ.เมืองสตูล 10 คน  

ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมาที่ส้ารวจ
ทั้งหมด 31,944 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 26,911 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,033 คน   อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่   
อ.ละงู 1,238 คน อ.เมืองสตูล 1,234 คน อ.ควนกาหลง 771 คน  อ.ท่าแพ 644 คน อ.ทุ่งหว้า 377 คน         
อ.มะนัง 343 คน และ อ.ควนโดน 426 คน  

ตัวชี้วัดที่ 17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผ่านมา ส้ารวจ
ทั้งหมด 1,068 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 1,045 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 23 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ได้แก ่อ.เมืองสตูล 
18 คน อ.ท่าแพ 4 คน และ อ.ควนกาหลง 1 คน  
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ตัวชี้วดัที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศกึษาภาคบงัคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรยีนต่อและยังไม่มีงานท า 

ได้รับการฝึกอบรมดา้นอาชพี  ในรอบปีทีผ่่านมาส้ารวจทั้งหมด 37 คน  ผ่านเกณฑจ์้านวน 37 คน   
ตัวชี้วัดที่ 19 คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  ในรอบปีที่ผ่านมา

ส้ารวจทั้งหมด 148,872 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 148,575 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 297 คน  อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่ อ.เมืองสตูล 126 คน อ.ท่าแพ 39 คน  อ.ละงู 51 คน อ.ควนกาหลง 29 คน อ.ควนโดน 28 คน และ          
อ.มะนัง 24 คน 

หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่  20 คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 

127,514 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 125,987 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,527 คน  อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่                
อ.เมืองสตูล 1,119 คน อ.ควนโดน 134 คน อ.ละงู 107 คน อ.มะนัง 75 คน อ.ท่าแพ 52 คน และ                             
อ.ควนกาหลง 40 คน  

ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 
32,656 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน  29,360 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,296 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ อ.เมืองสตูล 
2,100 คน อ.ละงู 423 คน  อ.ท่าแพ 248 คน  อ.ควนโดน 218 คน  อ.ควนกาหลง 107 คน อ.มะนัง 102 
คน และ อ.ทุ่งหว้า 98 คน 

ตัวชี้วัดที่  22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 71,276 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 32 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมือง
สตูล 6 ครัวเรือน  อ.ควนโดน 6 ครัวเรือน  อ.ควนกาหลง 20 ครัวเรือน  

ตัวชี้วัดที่ 23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด  71,308 ครัวเรือน  
ผ่านเกณฑ์จ้านวน 57,275 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 14,033 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 
5,142 ครัวเรือน  อ.ควนกาหลง 2,563 ครัวเรือน อ.ละงู 2,319 ครัวเรือน  อ.มะนัง 1,405 ครัวเรือน                  
อ.ท่าแพ 1,098 ครัวเรือน  อ.ทุ่งหว้า 791 ครัวเรือน และ อ.ควนโดน 715 ครัวเรือน 

หมวดที่ 5  ค่านิยม  มี 8 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่  24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 227,296 คน             

ผ่านเกณฑ์จ้านวน 222,199 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,097 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ควนกาหลง 1,463 
คน อ.มะนัง 1,260 คน อ.เมืองสตูล 1,242 คน อ.ทุ่งหว้า 722 คน อ.ละงู 171 คน อ.ท่าแพ 157 คน และ                     
อ.ควนโดน 82 คน  

ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 227,296 คน                        
ผ่านเกณฑ์จ้านวน 196,432 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 30,864 คน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 10,242 
คน อ.ละงู 6,903 คน อ.ควนกาหลง 4,122 คน อ.ท่าแพ 2,783 คน อ.ควนโดน 2,351 คน อ.มะนัง 2,336 
คน และ อ.ทุ่งหว้า 2,127 คน  

ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง               
ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 213,525 คน  ผ่านเกณฑ์จ้านวน 213,214 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 311 คน   
อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.ควนกาหลง 110 คน อ.มะนัง 94 คน อ.เมืองสตูล 55 คน อ.ละงู 34 คน             
อ.ควนโดน 18 คน และ อ.ท่าแพ 6 คน  



24 
 

ตัวชี้วดัที่ 27 ผู้สูงอายุได้รบัการดแูลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 32,922 คน  ผ่านเกณฑ์จ้านวน 32,922 คน   

ตัวชี้วัดที่  28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 2,167 คน  ผ่านเกณฑ์จ้านวน 2,167 คน  

ตัวชี้วัดที่ 29 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  
ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 3,212 คน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 3,212 คน  

ตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 
ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จ้านวน 70,988 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 320 
ครัวเรือน อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 151 ครัวเรือน  อ.มะนัง 108 ครัวเรือน อ.ละงู 25 ครัวเรือน  
อ.ทุ่งหว้า 25 ครัวเรือน อ.ควนโดน 6 ครัวเรือน และ อ.ควนกาหลง 5 ครัวเรือน   

ตัวชี้วัดที่ 31 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาส้ารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน 
ผ่านเกณฑ์จ้านวน 71,224 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน  อ้าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ.เมืองสตูล 48 
ครัวเรือน อ.ควนโดน 21 ครัวเรือน อ.ควนกาหลง 11 ครัวเรือน อ.ละงู 2 ครัวเรือน และ อ.มะนัง 2 ครัวเรือน  

ตารางสรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวดัสตูล 

ล าดบัที่ อ าเภอ รายได้เฉลีย่ตอ่คนต่อป ี
1 ควนโดน 61,330.80 
2 เมืองสตูล 56,459.81 
3 มะนัง 49,390.43 
4 ละงู 60,274.30 
5 ทุ่งหว้า 60,795.78 
6 ควนกาหลง 56,157.88 
7 ท่าแพ 51,047.69 

รายได้เฉลีย่ 57,678.89 
ที่มา  : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล  

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
ตารางสรุปรายจ่ายเฉลี่ยครวัเรือน  จังหวดัสตูล 

ล าดบัที่ อ าเภอ รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อป ี
1 ทุ่งหว้า  43,936.27 
2 มะนัง 45,817.98 
3 เมืองสตูล 47,488.25 
4 ละงู 45,268.09 
5 ควนโดน 43,762.68 
6 ท่าแพ 34,024.97 
7 ควนกาหลง 36,977.29 

รายจ่ายเฉลี่ย 43,678.51 

ที่มา  :ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
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สรุประดบัความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล 
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2561    8.21 

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอ าเภอเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
1)  อ้าเภอควนโดน    8.23 
2)  อ้าเภอควนกาหลง    8.05 
3)  อ้าเภอท่าแพ    8.52 
4)  อ้าเภอเมืองสตูล   8.12 
5)  อ้าเภอทุ่งหว้า   8.17 
6)  อ้าเภอละง ู    8.35 
7)  อ้าเภอมะนัง    8.10 

 5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 - ทางบก จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด ระหว่างอ้าเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูลมีทั้งสิ้น 13                  
สายทาง 16 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 315.952 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่ส้าคัญ ได้แก ่
  (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการก้าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา 
เขตอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง
ประมาณ 67 กิโลเมตร 
  (2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอ้าเภอท่าแพ อ้าเภอละงู อ้าเภอ            
ทุ่งหว้า อ้าเภอปะเหลียน และอ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 - ทางน้้า ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร มีคลองสายหลัก 6 สาย ความยาว 
รวม 277.55 กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจ้านวน 105 เกาะ เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่ จ้านวน 9 เกาะ                  
การคมนาคมทางน้้าที่ส้าคัญ เป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศไป
ยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 

  จังหวัดสตูลมีท่าเรือจ้านวน 2 ท่าเรือ ดังนี้ 
๑) ท่าเรือต้ามะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล เป็นท่าที่สามารถเดินทาง

ไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน 
 ๒) ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอ้าเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ต้าบล
ปากน้้า อ้าเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและใกล้ท่าเรือ             
เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนน้าเที่ยว
และบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 
  - ทางรถไฟ สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-
หาดใหญ่หรือกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจ้าทางเข้า
จังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ - กันตังลงที่สถานีรถไฟ
ตรัง นั่งรถประจ้าทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล 
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- ทางอากาศ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หรือจังหวัดตรัง ดังนี ้

เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจ้าทางจากตัวอ้าเภอ
หาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร  

เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจ้าทาง รถตู้หรือรถแท็กซีจ่ากในเมืองสู่จังหวัดสตูล 
ประมาณ 150 กิโลเมตร 

 5.2 การไฟฟา้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีส้านักงานให้บริการ จ้านวน 6 แห่ง มี PEA SHOP จ้านวน 2 แห่ง

ดังนี้ 
(1) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
(2) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอละงู 
(3) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอควนกาหลง 
(4) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(5) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอทุ่งหว้าสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอ้าเภอละง ู
(6) ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอมะนังสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอ้าเภอ

ควนกาหลง 
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอ้าเภอควนกาหลง 

ตารางข้อมูลแสดงจ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟา้ หน่วยจ าหน่วยไฟฟา้และจ านวนการไฟฟา้/ครัวเรือน 
ในพืน้ที่จ าแนกตามอ าเภอ 

ท่ี อ าเภอ 

จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

ท้ังหมด 
มี

ไฟฟ้า
ใช ้

ท้ังหมด 
มี

ไฟฟ้า
ใช ้

ท้ังหมด 
มีไฟฟ้า

ใช ้

โซ
ล่าร์
เซลล์ 

ไม่มี
ไฟฟ้า
ใช ้

คิด
เป็น% 

หน่วยจ าหน่าย 

1 เมือง 12 12 70 70 38,291 32,723 0 550 31.97 6,338,128.10 

2 ท่าแพ 4 4 31 31 8,415 8,576 0 0 8.38 1,315,374.90 

3 ควนโดน 4 4 31 31 7,571 7,082 0 0 7.39 1,222,145.72 
4 ควน

กาหลง 
3 3 32 32 11,600 11,321 0 0 11.33 1,846,776.90 

5 ละงู 6 6 61 61 22,749 18,973 0 165 18.54 6,405,077.31 

6 ทุ่งหว้า 5 5 35 35 7,613 6,857 75 0 6.70 1,903,402.33 

7 มะนัง 2 2 19 19 6,090 7,141 0 0 6.97 1,250,121.87 

รวม 36 36 279 279 102,329 92,673 75 715 90.56 20,281,027.13 

   ที่มาข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 



27 
 

 
หมายเหต ุ
 1. ครัวเรือนใช้โซล่าร์เซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกลั้ง และหมูท่ี่ 10 บ้านวังคราม ต้าบลทุง่หว้า อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่หวงห้ามเขาบรรทัด จ้านวน 75 ครัวเรือน 
 2. ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ อ้าเภอเมือง และเกาะบุโหลน อ้าเภอละงู จ้านวน 715 
ครัวเรือน 

 5.3 การประปา 

 จังหวัดสตูล มีที่ท้าการประปา 2 แห่ง คืออ้าเภอเมืองและอ้าเภอละงู มีสถานีผลิตน้้าประปา จ้านวน  
4  แห่งคือ อ้าเภอควนโดน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุ่งหว้า 

ตารางแสดงก าลังการผลิตและปริมาณน้ าจ่าย 

สถานที่ผลิตน้ า 
ก าลังการผลิต
(ลบ.ม/ช.ม.) 

ปริมาณน้ าจ่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 

จ านวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย) 

ที่อยู่อาศัย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ รวม 

  สาขาสตูล     
1. ควนโดน 1,200 611,586 14,239 265 28 2,806 17,338 
2. วังประจัน 40 304 14 3 - - 17 
  สาขาละง ู     
3. ละงู 200 194,468 5,193 101 7 1,302 6,606 

4. ทุ่งหว้า 50 42,470 848 26 3 153 1,030 
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละง ู

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 
 
 

 5.4 บริการโทรศัพท์ 

ตารางตารางสถิตกิารบรกิารโทรศัพท ์ปี 2555 - 2560 

รายละเอียด 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

เลขหมายเต็ม 18,997 19,265 19,257 19,517 19,517 19,496 

เปิดใช้งาน 10,701 10,083 9,280 8,136 6,780 6,578 

บริษัทสัมปทาน 
(TT&T) 

เลขหมายเต็ม 8,194 8,194 8,194 8,103 8,103 0 

เปิดใช้งาน 2,781 2,365 1,999 1,651 1,272 0 
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เลขหมายเปิดใช้แยกประเภท  

(บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  บ้านพัก 4,739 6,901 5918 4932 4182 4,059 
  ธุรกิจ 855 871 871 849 838 839 
  ราชการ 1,023 1,021 965 951 929 928 
  ทีโอที 213 215 202 201 201 200 
  ตู้สาขา 14 14 14 14 14 14 
  โทรศัพท์สาธารณะ 1,304 1226 1,165 1079 581 288 

1. ส้าหรับจ้านวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บมจ.ทีโอที ด้าเนินการเอง 
2. จ้านวนเลขหมายโทรศัพท ์ที่ด้าเนินการโดยบริษัทสัมปทาน ประกอบด้วยโทรศัพท์ประจ้าที ่                      

และสาธารณะ 
 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕61 

 5.5 การเข้าถงึการใช้อินเตอร์เน็ต 

ตารางแสดงประชากรอาย ุ6 ปขีึน้ไป จ าแนกตามการใชค้อมพวิเตอร์ อินเทอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถือ 
พ.ศ. 2558 – 2560 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

จ านวน  Number ร้อยละ Percent 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

(2015) (2016) (2017) (2015) (2016) (2017)  
249,949 251,193 249,949 252,706 100.00 100.00 100.00 

การใช้คอมพิวเตอร์ 
      

 
ใช้ 87,988 83,242 71,989 35.20 33.13 28.48 

 
ไม่ใช้ 161,961 167,951 180,717 64.80 66.87 71.52 

การใช้อินเทอร์เน็ต 
      

 
ใช้ 97,087 119,694 143,147 38.84 47.65 56.65  
ไม่ใช้ 152,862 131,499 109,559 61.16 52.35 43.35 

การมีโทรศัพท์มือถือ 
      

 
มี 177,430 195,139 221,245 70.99 77.68 87.55  
ไม่มี 72,519 56,054 31,461 29.01 22.32 12.45 

ที่มา:  ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558-2560  
สนง.สถิติแห่งชาติ 

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 
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   5.6 การเข้าถงึอุปกรณ/์เครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ตารางแสดงจ านวนประชากรอายุ ๖ ปขีึ้นไป จ าแนกตามการมกีารใช้เครื่องมือ/ 
    อุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จังหวดัสตูล ปี 2560 

จังหวัด การใช้คอมพิวเตอร ์Computer using การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using การใช้โทรศัพท์มือถอื Mobile using 

 สตูล  
รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้

252,706 71,989 180,717 252,706 143,147 109,559 252,706 221,245 31,461 

 

ตารางจ านวนครัวเรือนที่มีอปุกรณ/์เครื่องมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี 2560 

จังหวัด ครัวเรือนทั้งสิ้น 
ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Household by having 

information and communication technology devices 
โทรศัพท ์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

สตูล 77,454 
มี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ 

3,605 73,849 219 77,235 19,166 58,288 52,813 24,641 
 

ตารางจ านวนอุปกรณ/์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดป ี2560 

ที่มา: ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ                    
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 

 5.7 โครงการเน็ตประชารัฐ 
 ตารางข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพืน้ทีจ่ังหวดัสตูล ปี 2560 

ชื่ออ าเภอ/เขต จ านวนหมู่บ้านที่ติดตั้งปี 2560 
  ควนกาหลง 10 
  ควนโดน 4 
  ท่าแพ 5 
  ทุ่งหว้า 18 
  มะนัง 7 

  เมืองสตูล 9 

  ละงู 16 
รวมทั้งหมด 69 

จังหวัด ครัวเรือนทั้งสิ้น 

จ านวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Number of information and communication technology devices 

จ านวน จ านวน จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร Number of Computer 

    แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว Tablet 
สตูล 77,454 3,758 219 10,615 10,308 5,184 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อท้าการเกษตร 591,935 ไร่                
มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 45,613 ครัวเรือน ในปีการเพาะปลูก                
พ.ศ.2560 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ แยกเป็นรายอ้าเภอ ดังตาราง 

ตารางแสดงจ านวนพืน้ที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปี 2560 

พืช 
เศรษฐกิจ 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
รวม 

อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.ท่าแพ อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง 
ยางพารา 94,397 25,982 87,340 50,059 66,844 58,450 45,038 428,110 
ปาล์มน้ ามัน 7,167 1,978 34,624 11,697 9,646 6,179 38,130 109,421 
ข้าว 5,266 2,873 658 3,936 7,294 27 - 20,054 
ลองกอง 182 1,300 1,600 268 335 135 121 3,941 
ทุเรียน 166 878 1,222 125 255 24 86 2,756 
เงาะ 63 961 878 60 172 35 181 2,350 
มังคุด 180 469 247 35 75 87 112 1,205 
จ าปาดะ 69 581 366 46 21 12 9 1,104 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 

 

 6.2 การประมง 

           จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่ งทะเล และพื้นที่น้้ าจืด มีความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจ้าปี 2560 
มูลค่าทั้งสิ้น 3,881.11 ล้านบาท โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การประมงพาณิชย์ 1,562.54             
ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล 1 ,289.74 ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1 ,028.83 ล้านบาท                    
โดยแยกเป็นรายละเอียดกิจกรรมหลักดังนี้ 

 1. การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการท้าการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมงขนาดมากกว่า 10 
ตันกรอส ในพื้นที่จ้านวน 346 ล้า แรงงานประมง 2,741 ราย (แรงงานไทย 1,154 ราย แรงงานต่างด้าว 
1,587) และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่น้าปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2560 ประมาณการมีปริมาณ
สัตว์น้้ารวมทั้งหมด 58,335.04 ตันมูลค่า .1,562.54 ล้านบาทเศษ 

 2. การท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ในพื้ นที่อ้าเภอชายฝั่งทะเล
เช่นเดียวกับสัตว์น้้ากร่อย มีฟาร์มที่มีผลผลิต จ้านวน 437 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 8 ,191.29 ไร่ โดยผลผลิต                
ปี 2560 ที่ผ่านมา มีปริมาณ 7,682 ตันเศษ มูลค่า 1,289.74 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัว
ต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 110-150 บาท ปัญหาหลักที่พบคือโรคตายด่วน 
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 3. การประมงพื้นบ้าน เป็นการท้าการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล พื้นที่อ้าเภอเมืองสตูล อ.ท่าแพ 

อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า มีประมงพื้นบ้านหรือเรือประมงขนาด 10 ตันกรอส ลงมา จ้านวน 1,932 ล้า แรงงาน
ประมง 3,860 ราย แยกตามประเภทเครื่องมือท้าการประมงประเภทอวนติดตา 3,230 ราย รองลงมาเครื่องมือ
ประมงประเภทลอบ 630 ราย มีผลผลิตสัตว์น้้าที่จับได้ 12,346.02 ตันเศษ มูลค่า 1,028.83 ล้านบาทเศษ  

 4. การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย พื้นที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อ้าเภอชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อ.เมือง 
อ.ท่าแพ อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู ชนิดสัตว์น้้าที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลากะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน 
การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอื่นๆ มี จ้านวน 1450 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 2,097.95 ไร่ ผลผลิต 973.10 
ตันเศษ มูลค่า 115.6 ล้านบาทเศษ  

 5. การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประกอบด้วยการเพาะและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รองลงมา
คือกุ้งกุลาด้า มีฟาร์ม จ้านวน 20 ราย ปี 2560 มีผลผลิต 700 ล้านตัว มูลค่า 84 ล้านบาทเศษ โดยราคาลูกกุ้ง
ขนาดโพส ลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว 

 6. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีฟาร์มเลี้ยง 1,634 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อ้าเภอ 1,176.80 ไร่ 
สัตว์น้้าที่เลี้ยงส่วนใหญ่ปลานิลแปลงเพศในกระชังเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ส่วนปลาดุก และปลากินพืช เป็นการ
เลี้ยงเพื่อไว้บริโภคและเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ประมาณการผลผลิตอยู่ที่ 1,284.49 ตัน มูลค่า 70.65                   
ล้านบาท ราคาผลผลิต ณ ฟาร์ม ปลานิลแปลงเพศขนาด 0.7-1.0 กิโลกรัมต่อตัว เคลื่อนไหวอยู่ที่ 70-75 บาท              
ต่อกิโลกรัม ส่วนปลาดุกขนาด 4-6 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 35-55 บาทต่อกิโลกรัม 

 7. การจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้้าล้าคลอง หนองบึง เพื่อน้ามาบริโภค
มีปริมาณสัตว์น้้า 155.23 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.49 ล้านบาทเศษ 

 8. การเพาะและอนุบาลปลาน้ ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาวเพื่อการส่งออก               
ไปประเทศเพื่อนบ้านและเลี้ยงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีจ้านวนเกษตรกร 171 ราย ประมาณการผลผลิต           
ปี 2560 อยู่ที่ 2.5 ล้านตัว มูลค่า 25 ล้านบาทเศษ 

 9. ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2560 พบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้้า แพปลา 
และพ่อค้าคนกลาง จ้านวน 199 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 5 ราย สถานประกอบการแปรรูป
พื้นเมือง 8 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ 3 ราย ผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า 100 ราย  

 10. ท่าเทียบเรือประมง จ้านวน 23 แห่ง (ท่าเอกชน 22 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง) 
ส่วนท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านส้าหรับชาวประมงพื้นบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจ้านวน 22 แห่ง 
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน และมีสภาพช้ารุด  

 ดัชนีชี้วัดการเติบโตสาขาประมง 

 จังหวัดสตูล มีดัชนีช้ีวัดการเติบโตมูลค่าภาคการการผลิตทางการประมงพบว่ามี 3 อันดับแรกที่ส้าคัญ
คือการประมงพาณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 38.25 รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล ร้อยละ 33.50 และการประมง
พื้นบ้านร้อยละ 23.70 ตามล้าดับ  
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ภาพแสดงข้อมลูสัดส่วนมลูค่าผลผลิตสัตวน์้ า จังหวดัสตูล 

 
ที่มาของขอ้มูล : ขอ้มูลจากการค านวณผลผลิตด้านการประมง ปี 2560 

 ครัวเรือนประมงชายฝั่งพืน้บ้าน 
 จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านแยกตามเครื่องมือท้าการประมงได้ 3,054 ครัวเรือน 

ประกอบด้วยเครื่องมือประมงอวนติดตา 3,230 ราย รองลงมาเครื่องมือลอบ 630 ราย ตามล้าดับกราฟแสดง
ข้อมูล 

ภาพแสดงข้อมลูครัวเรือนประมงชายฝั่งพืน้บา้น 

 

ประมงทะเลพาณิชย์, 
38.25%

ประมงทะเลพื้นบ้าน, 
23.70%

การเลี้ยงปลาน้ ากร่อย, 
2%

การเลี้ยงกุ้งทะเล, 
33.50%

การเลี้ยงปลาน้ าจืด, 1%

เพาะอนุบาลกุ้งทะเล, 
0.80%

จับสัตว์น้ าจืด, 0.25%

อนุบาลปลาน้ ากร่อย, 
0.50%

ผลผลิตกด้านการประมง

อวนติดตา, 
70.80%

อวนล้อมจับ, 
2.40%

อวนครอบ, 8.64%

อวนลาก, 1.60%

ลอบ, 14.24%
เบ็ดราว, 2.32%

ครัวเรือนประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้าน

ที่มาของขอ้มูล : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
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 เรือประมง 

 จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,44.8 กิโลเมตร มีเกาะจ้านวนมาก มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ 
ท้าให้มีทรัพยากรสัตว์น้้าที่อุดมสมบูรณ์ มีเรือที่ท้าการประมงประเภท เรือประมงพื้นบ้าน 1,932 ล้า แรงงาน 
3,860 ราย เรือประมงพาณิชย์ 346 ล้า มีแรงงานประมงพาณิชย์ 2,741 ราย (แรงงานไทย 1,157 ราย 
แรงงานต่างด้าว 1,587 ราย)  

ภาพแสดงข้อมลูจ านวนเรือประมงและแรงงานประมง ปี 2560 จังหวดัสตลู 

 
ที่มาของขอ้มูล : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
 ทา่ขึ้นสัตวน์้ า 
 ด้วยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน การขนถ่ายผลผลิต

ทางการประมงเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความสด นั้นคือมูลค่าสินค้าที่ชาวประมงได้รับ
เพิ่มขึ้นจึงท้าให้มีท่าขึ้นปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพื้นที่อ้าเภอเมืองและอ้าเภอละงู จ้านวน 23 แห่ง                    
แต่ยังไม่รวมท่าเรือประมงพ้ืนบ้านที่มีกระจายอยู่ตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพื้นบ้าน  

 
ตารางแสดงข้อมูลท่าขึน้สัตว์น้ า 

อ าเภอ ทา่ขึ้นปลาเอกชน ทา่ขึ้นปลาขององค์การสะพานปลา 
 เมืองสตูล 9 1 
 ละง ู 14 0 

รวม 23 1 

ที่มาของขอ้มูล : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล  
ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
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 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
 จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ณ ปี 2560 จ้านวน 2,821 ราย มีพื้นที่การเลี้ยง                  

รวม 9,867.62 ไร่ ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 437 ฟาร์ม พื้นที่ 8,191.29 ไร่ รองลงมาการเลี้ยง                   
สัตว์น้้าจืด  ส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาดุก และปลากินพืช จ้านวน 1 ,634 ฟาร์ม พื้นที่ 1,176.08 ไร่ และการ
เลี้ยงปลาน้้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง จ้านวน 740 ฟาร์ม พื้นที่ 444.75 ไร่  

ตารางแสดงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 

ประเภท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) 
กุ้งทะเล 464 8,887.12 457 8,324.09 437 8,191.29 
สัตว์น้้าจืด 2,043 1,005.08 2,043 1,005.08 1,634 1,176.80 
สัตว์น้้ากร่อย 1,812 2,622.44 1,812 2,622.44 740 444.75 

รวม 4,319 12,514.63 4,312 11,951.61 2,811 9,812.84 

ที่มาของขอ้มูล : จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง ส านักงานประมงจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

 6.3 การปศสุัตว์   
 ปัจจุบัน จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน ๑๖,๕13 ครัวเรือน จ้านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

สูงสุดอยู่ในพื้นที่อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 3,457 ราย รองลงมา คือ อ้าเภอละงู จ้านวน 3,432 ราย และอ้าเภอ
ท่าแพ จ้านวน 2,531 ราย  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ เสริม หรือเลี้ยงแบบ
ผสมผสานกับอาชีพหลัก  ซึ่งก็คือการท้าสวนยางพารา การท้าสวนปาล์มน้้ามัน การท้าสวนผลไม้ การท้าไร่ -นา  
เป็นต้น จ้านวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อครัวเรือนมีจ้านวนน้อยและมักเลี้ ยงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติในแปลงหญ้า
สาธารณะ และในพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้ ไร่-นา เป็นต้น เกษตรกร  
ยังไม่ค่อยเห็นความส้าคัญของการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากนัก มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้างแต่เป็น
ส่วนน้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมืองฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มีโรงเรือน มีระบบ
การควบคุมโรค และการบริหารจัดการฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม   

ตารางจ านวนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตวแ์ละพืน้ที่ 

อ าเภอ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

(ครัวเรือน) 
พื้นที่ปลูกหญ้า/ 

พืชอาหารสัตว ์ (ไร่) 
 เมือง 3,457 561.25 
 ละงู 3,432 2,156 
 ทุ่งหว้า 1,588 114.75 
 ควนกาหลง 1,299 1,201.75 
 ควนโดน 2,143 26 
 ท่าแพ 2,531 64.50 
 มะนัง 2,063 108.50 

รวม 16,513 4,332.75 
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ตารางจ านวนสัตว์เลี้ยงรายชนิดสตัว์ 

ชนิดสัตว์ จ านวน (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  (ครัวเรือน) 
 โคเนื้อ 25,880 6,552 
 กระบือ 134 40 
 สุกร 7,063 54 
 แพะเนื้อ 35,781 5,159 
 แกะ 551 92 
 เป็ด 97,735 5,379 
 ไก่พื้นเมือง 323,962 14,608 
 ไก่เนื้อ 837,711 82 

 ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
 ข้อมูล ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560 

 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2557 -2560 
 

ปี  พ.ศ. 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

(ครัวเรือน) 
พื้นที่ปลูกหญ้า/ 

พืชอาหารสัตว ์ (ไร่) 
พื้นที่ทุ่งหญ้า 

สาธารณะ  (ไร่) 
2557 16,601 4,232.75 4,700.00 
2558 17,467 4,191.00 4,700.00 
2559 16,099 4,332.75 4,700.00 
2560 16,513 4,332.75 4,700.00 

 

ตารางแสดงข้อมูลดา้นการปศุสตัว์จงัหวดัสตูล  ปี  2560 

ชนิดสตัวเ์ลี้ยง จ านวนสัตวเ์ลีย้ง (ตัว) 
จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
มูลค่าผลผลติ (บาท) 

โคเนื้อ 25,880 6,552 517,600,000 
แพะ 35,781 5,159 143,124,000 
แกะ 551 92 2,204,000 
สุกร 7,063 54 42,378,000 
ไก่พื้นเมือง 323,962 14,608 48,594,300 
ไก่ไข่ 308,215 272 258,900,600 
ไก่เน้ือ 837,711 82 67,8541,591 
เป็ด 97,735 5,379 15,637,600 

ที่มา :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม 
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 จังหวัดสตูล ได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์  โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียมของ
กรมปศุสัตว์  จ้านวน  ๗  หน่วย  ส้าหรับบริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะเนื้อ  มีโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (โค) จ้านวน ๑ แห่ง  
โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จ้านวน  ๑  แห่ง  และโรงฆ่าสัตว์ปีก จ้านวน ๒ แห่ง  และสถานที่กักกันสัตว์ จ้านวน ๓  แห่ง 
  

         โค   มูลค่า ราคาเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐  บาท/ตัว 
         แพะ มูลค่า ราคาเฉลี่ย   ๔,๐๐๐  บาท/ตัว 
 สุกร มูลค่า ราคาเฉลี่ย   ๖,๐๐๐  บาท/ตัว 
  ไก่ไข่ มูลค่า ระยะเวลาไข่ (๒๘๐ วัน) x ราคาไข่ เบอร์ ๐-๕ (๓ บาท) x จ้านวนไก่ไข่ 
 ไก่เนื้อ มูลค่า ราคาไก่เนื้อ (๔๕ บาท) x ๑.๘ ก.ก./ตัว x จ้านวนตัว 
 ไก่พื้นเมือง มูลค่า ราคาไก่พื้นเมือง (๑๕๐ บาท) x จ้านวนตัว 
 เป็ด มูลค่า ราคาเป็ด (๑๖๐ บาท) x จ้านวนตัว 

                หมายเหตุ  :  มูลค่าผลผลิต 

   6.4 การบรกิาร 

   การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้้าประปามีจ้านวน
เพิ่มขึ้นทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุม ครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.89 แต่สัดส่วนการ
เข้าถึงประปายังมีน้อยเพียงร้อยละ 23.86 ของครัวเรือนทั้งหมด และสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังมีค่อนข้างน้อย      
แต่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี ณ ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 38.84 ของประชากรทั้งจังหวัด 

 6.5 การท่องเที่ยว 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมีโบราณสถาน              
มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่ส้าคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยงภาคพื้นดินกับ
จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชีย ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงประเทศ
อาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ความหลากหลายของระบบ
นิเวศน์ทั้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขา แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวมีดังนี้ 
 

๑. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ตารางแสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
อ. เมือง    

เกาะตะรุเตา ศูนย์ศึ กษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโบราณสถาน 

ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่า
ชายเลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่ง
ประวัติศาสตร์ สถานกักกันนักโทษ
การเมือง และสถานฝึกอาชีพผู้ต้องหา
คดีอาญาในอดีต 
 

เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 
แคมปิ้งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชมทิวทัศน์ 



37 
 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
เกาะไข่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่วางไข่เต่า ซุ้มประตูหิน

ธรรมชาติ ปะการัง 
ชมทิวทัศน ์

เกาะหินงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา พายเรือ
แคนนู/คายัค 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง ด้าน้้าแคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์ 
เกาะหลีเป๊ะ วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณีวัฒนธรรม

ชาวเล บ้านพัก แคมป์ปิ้ง 
เกาะไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง ด้าน้้า 
เกาะยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง หาดทราย ด้าน้้า 
เกาะดง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินซ้อนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม ด้าน้้า ชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะราวี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังอ่อน ด้าน้้า 
เกาะลอกวย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย และแหลม ด้าน้้าชมวิวทิวทัศน ์
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด ด้าน้้า 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังจ้านวนมาก ด้าน้้า 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิต 

 
หมู่เกาะสาหร่าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุ้ย 
หาดหอยงามคล้ายสุสานหอยหมู่บ้าน
ชาวประมง 

ชมทิวทัศน์  วิถีชีวิต 

แหลมบังโก๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ต้นสนขึ้นตามธรรมชาติ
เป็นจ้านวนมาก 

พักผ่อนหย่อนใจ 

แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิตชุมชน 

หาดทราย ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้น
มะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง 

ชมวิถีชีวิต พักผ่อน 

ถ้้าพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้า มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา 
ถ้้าจระเข้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าขนาดใหญ่ มีธารน้้าไหลผา่นภายในถ้า้                

หินงอกหินย้อย เส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่าน
ป่าชายเลน 

ศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ้้า 
พายเรือ 

ถ้้าลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้า มีธารน้้าไหลผ่านถ้้าหินงอก                 
หินย้อย 

ล่องเรือเที่ยวถ้้า 

น้้าตกลูดู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตกขนาดเล็กสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาติพักผ่อน 
น้้าตกรัตนโกสินทร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์น้้าใสไหล

แรงตลอดปี 
ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

น้้าตกโละโป๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตกขนาดเล็กสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาติพักผ่อน 
อ่าวตะโละวาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน 
พื้นที่ประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของ                
ทัณฑสถาน ป่าชายเลน เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ

อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ท้าการอุทยานแห่งชาติทางทะเล                     
ตะรุเตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
เขตบริการนักท่องเที่ยว ที่พัก 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นันทนาการ 
ขี่จักรยาน แคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์ 
พายเรือ 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
อ่าวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน 
พื้นที่ประวัติศาสตร์  สถานที่กักกัน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล  
น้้าตก 

พักผ่อนหย่อนใจแคมป์ปิ้ง 

อ่าวดาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวก้านัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง ด้าน้้า 
อ่าวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว ชมธรรมชาติ แคมป์ปิ้ง ที่พัก 
อ่าวฤๅษี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง ด้าน้้า 
อ่าวมะขาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
ผาโต๊ะบู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิว ชมทิวทัศน์ เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ 
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน์ 
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย พักผ่อน นันทนาการ 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้้าเป็นที่อนุรักษ์นกน้้าและ 

สัตว์น้้า 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 
พักผ่อน 

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า
เขาพญาบังสา 

ศูนย์ศึ กษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ท้าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธุ์ไม้
และสัตว์ป่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ส่องสัตว์ เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ 

สวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็นภูเขา
หินปูนขนาดเล็ก มีถ้้า มีล้าคลองไหลผ่าน 

พักผ่อน 

อ. ละงู    

เกาะเภตรา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง ชมทิวทัศน์ 
เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมทิวทัศน์ 
เกาะเหลาเหลียงใต้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังน้้าตื้น ด้าน้้า ชมทิวทัศน์ 
เกาะละมะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะเหลาเหลียงเหนือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ด้าน้้า ชมทิวทัศน์ 
เกาะตุกนแพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะตุงกู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ด้าน้้า 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม ด้าน้้า 
เกาะบุโหลนขี้นก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะเบ็ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะเขาใหญ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประติมากรรมธรรมชาติคล้าย

ประสาทหิน  
ด้าน้้า พายเรือแคนนู/คายัค 
ชมทิวทัศน์ 

เกาะลิดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถ้้า ที่อาศัยนกแอ่นกินรัง 
ปะการัง 
 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ                 
พายเรือ แคมป์ปิ้ง 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
บ้านบ่อเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน 
ชายหาดสลับกับโขดหิน บรรยากาศ
เงียบสงบชุมชนชาวประมง
โบราณสถาน เรือบริการนักท่องเที่ยว 

ชมโบราณสถาน วิถีชีวิต 
พักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ 

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ท่าเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว 

อ่าวนุ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้เลียบ
เชิงเขา 

แคมป์ปิ้ง เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ 

อ่าวตะโละย ู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวก้ามปู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก ธารน้้า อ่าว ชมทิวทัศน์ พายเรือแคนนู/

คายัค 
น้้าตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้้า มีชั้นหินปูนคล้ายดอกบัวบาน ชมธรรมชาติพักผ่อน 

อ.ทุ่งหว้า    

หาดราไวย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน นันทนาการ แคมป์ปิ้ง 
ถ้้าวังกลาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้้าไหลผ่าน ล่องเรือเที่ยวถ้้า 
น้้าตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก 3ชั้น ป่าเขา น้้าไหลตลอดปี 

บรรยากาศร่มรื่นพันธุ์ไม้ 
ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

อ่างเก็บน้้าบ้านวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ร่มรื่น น้้าใส แหล่งเพาะพันธุ์ปลา              
น้้าจืด 

พักผ่อน ชมทิวทัศน์ 

อ. ควนโดน    

บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
ชมทิวทัศน์ 

ถ้้าโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ หินงอกหินย้อย 
ธารน้้าไหล 

ศึกษาประวัติศาสตร์  
เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา 

น้้าตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก 9 ชั้น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชม
ทิวทัศน์ 

ทุ่งหญ้าวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
กิจกรรมส่องสัตว ์

ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้นน้้าอยู่ระหว่างหุบเขามี                 
พรรณไม้สวยงาม 

พักผ่อน 

น้้าตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตกสวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ 
ทะเลบัน 

เที่ยวน้้าตก 
 

อ. มะนัง    

ถ้้าภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าขนาดใหญ่เป็นห้องโถงใหญ่                  
หลายห้อง หินงอกหินย้อยสวยงาม 

เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา 

ถ้้าเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม  มีธารน้้า
ใหญ่ไหลผ่านภูเขา 
 

ล่องเรือเที่ยวถ้้า 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 

อ.ควนกาหลง    

น้้าตกธาราสวรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้้าตก 5 ชั้น ชมธรรมชาติ พักผ่อน               
แคมปิ้ง 

น้้าตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

๒. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและศาสนา 
ตารางการท่องเที่ยวเชิงวิถชีีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และศาสนา 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 

อ. เมือง    
มัสยิดกลางจังหวัด
สตูล (มัสยิดม้าบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
 

ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 
โบราณคดี 

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล 
(คฤหาสก์กูเด็น) 

พิพิธภัณฑ์ แหล่งรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ตึกแถวถนนบุรีวานิช โบราณสถาน อาคารเก่าแก่ประมาณ 20คูหา  
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

แหล่งโบราณคดี 
เขาโต๊ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล                        
ปูชนียสถานที่ส้าคัญ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

พิพิธภัณฑ์เครื่องจอง พิพิธภัณฑ์ แสดงเครื่องมือจองจ้านักโทษบน             
เกาะตะรุเตา นิทรรศการชีวิต                 
ใต้ท้องทะเล 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และชมทรรศการ ชีวิตใต้
ท้องทะเล 

ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา อนุสรณ์สถาน สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์
ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันรักษาการท้าผิด 
กฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

สักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

อ.ทุ่งหว้า    

ถ้้าเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้้าเลยาวที่สุดในคาบสมุทร ไทยมาเลย์ 
ที่คล้ายอุโมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูงยาว
ทะลุ 3 ก.ม. มีน้้าทะเลขึ้นลง และ 
พบฟอสซิลช้างดึกด้าบรรพ์ 2 สกุล 

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์  
พายเรือ 

พิพิธภัณฑ์ช้าง 
ดึกด้าบรรพ์ 

พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุช้างดึกด้าบรรพ์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา 

แหล่งโบราณคดี 
เขาโต๊ะนางด้า 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ส้านักสงฆ์เขาทะนาน ศาสนสถาน ถ้้า พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย 
สวยงาม  บรรยากาศร่มรื่น 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 

อ. มะนัง    
แหล่งโบราณคดี 
ถ้้าหอย 

โบราณสถาน ถ้้าหินปูน โบราณวัตถุ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

แหล่งโบราณคดีถ้้า
ลาชิบและถ้้าแคล้ว 

โบราณสถาน เพิงผาและเครื่องมือหินก่อน
ประวัติศาสตร์ 

เชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

อ. ละงู    
โบราณคดีถ้้าหัวลิง โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษา

ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีถ้้าโพธิยอม โบราณสถาน โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี 
 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบา้น         
ละงู 

พิพิธภัณฑ์ หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี                
ซื้อสินค้า 

เขาโต๊ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเล็ก มหีน้าผาถ้า้และศาลเจ้า
แขก 

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

๓. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์) 
ตารางแสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศ,แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ท่ี ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

1 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หัวทาง 

- พิมาน เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และสัตว์ป่า
ชายเลน  
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลน  
เล่นน้้า หาหอยขาว ณ หาดหอยขาว 
3. การท้าผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง 
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม 
5. ตลาดนัดริมน้้า 

2 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี 

3 เกตรี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแนวพระราชด้าริ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร/ด้านการประมง/ปศุสัตว์ 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร 
/ของที่ระลึก/ขนมพื้นเมือง/สินค้า OTOP 
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้้าชลประทาน  
ผู้ใช้ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน/พลังงาน
ทางเลือก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ โฮมสเตย์
ชุมชน 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

3 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา(ควนโพธิ์)  

5 ควนโพธิ์ เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ 
2. การเรียนรู้การวิถีการท้านาและผลิตข้าวนาอินทรีย์ 
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
6. หอดูนก 
7. เส้นทางเดินป่า 
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

4 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันใหญ่ 

2 เกาะ
สาหร่าย 

เมือง 1. ชมสุสานเกาะหอยขาว 
2. ด้าน้้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม 
3. ชมฝูงนกทะเล 
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน 
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์ 
6. นั่งเรือขึ้นเกาะชมหินงาม 
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก 
8. นั่งเรือชมปลาโลมา 
9. ศึกษาชมบ่อพักฟื้นเต่าทะเล 
10. นั่งสามล้อชมพื้นท่ีและหมู่บ้านใกล้เคียง 
11. ตกปลา 
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท์ 
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง 
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี 

5 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
โคกพะยอม 

18 ละงู ละงู 1. การอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน 
3. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล 
4. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร๊ย” 
5. ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หัวหิน 

1 ละงู ละงู 1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน 
2. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี 
3. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด 
4. ศึกษาเรียนรู้การจัดท้าธนาคารปูม้า 
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน, ร้านค้า
ชุมชน, แพชุมชน, แปรรูปอาหารทะเล) 

7 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บ่อเจ็ดลูก 

1 ปากน้้า ละงู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้้า  
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้้าฤาษี ถ้้าเสือสิ้นลาย 
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูกแตงโม 
4. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน 
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา 
6. เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้้า 
7. อวนทับตลิ่ง 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่ 
9. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว 

8 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน 
บุโบย 

3 แหลม
สน 

ละงู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการท้าประมง เช่น การท้าโป๊ะ ด้าหอย                 
หาหอยท้ายเภาตามชายหาด 
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลน 
ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังต้านานเกาะเภตรา 
3. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอมอาหาร
ทะเล  
4. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน (เศษพืชที่ย่อย
สลายมาจากป่าชายเลน) 
5. ธนาคารปูม้า 
6. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 

9 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
วังตง 

4 นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 
3. ล่องเรือชมถ้้าค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว 
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชมน้้าตก 

10 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ทุ่งสะโบ๊ะ 

2 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล 
2. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
3. พายเรือคายัคในทะเล 
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน 
5. ค่ายมวยเยาวชน การร้ามวยไทย 
6. ชมการแสดงร้ารองแง็งของกลุ่มเยาวชน 

11 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันเคย 

3 ตันหยง
โป 

เมือง 1. ธนาคารกั้ง 
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน/ของใช้โบราณบ้านบากันเคย 
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไข่ของปูม้า 
4. เรียนรู้การหาหอยกาบง 
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน 
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 
7. การย่้ากั้งของเยาวชน 
8. การเลี้ยงปลากะพง/ เก๋า ในกระชั่ง 
9. ทะเลแหวกสันหลังมังกร บริเวณเกาะ 3 บ้านบากันเคย 
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 
11. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม  
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง 

12 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน         
ภูผาเพชร 

9 ปาล์ม
พัฒนา 

มะนัง 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้้าตกวังใต้หนาน วังกลอย          
วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาติไทย 
2. ชมถ้้าภูผาเพชร  
3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน 
4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
5. สาธิตการท้าตุ๊กตาเซมัง  
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

6. สาธิตการท้าน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
7. ศึกษาสวนสมุนไพร 
8. การจัดการกลุ่มองค์กร 
9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน 
10. โฮมสเตย์ 
11. อาหารพื้นบ้าน 
12. กิจกรรมล่องแก่ง 
13. บ้านรากไม ้
14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย 

13 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
สาคร 

2 สาคร ท่าแพ 1. มีธนาคารปู 
2. บ้านลิง 
3. แปลงผักปลอดสารพิษ 
4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
5. อาหารทะเลสด 
6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

14 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ต้ามะลัง 

2 , 3 ต้ามะลัง เมือง การให้อาหารนกอินทรีย์ใช้ภาษายาวีภายในหมู่บ้าน 
(โรงเรียนบ้านต้ามะลังเหนือ เป็นโรงเรียนน้าล่องภาษามาลา
ยูกลาง)ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านการแสดงลองแง็ง ของ
กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่
หลากหลาย(เช่น กูตูมันหยัง, กูตูปีอีน หรือแป้งข้าวหมาก, 
โรตีแกหลาย หรือโรตีตาข่าย,ยองกง,จอนดอย, โกยกาจาง, 
บาฮูลู (ขนมไข่ ), โกยบังเกตุ, ดาหงาย 

15 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
โคกพยอม 

- พิมาน เมือง มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ สวยงาม จุดชมวิว 
กล้วยไม้ รอยเท้ามนุษย์โบราณบนแผ่นดิน บ่อน้้าจืด
ศักดิ์สิทธิ์ และฐานเรียนรู้ จ้านวน 7 ฐาน 
1. ฐานน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
2. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ฐานธนาคารต้นพะยอม 
4. ฐานท้าทองโบราณ 
5. ฐานสมุนไพรป่าชายเลน 
6. ฐานแปรรูปอาหาร 
7. ฐานเลี้ยงปูด้า ท้าปูนิ่ม 
กิจกรรม 
1. ลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและทิวทัศน์ 
ป่าชายเลน 
2. กิจกรรมลงเรือตกปลา ตามอัธยาศัย 
3. กิจกรรมปลูกป่า ก่อนกลับ เพื่อเป็นที่ระลึก คืนผืนป่า           
สู่ธรรมชาติ 

16 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หลอมปืน 

14 ละงู ละงู 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย) 
2. ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ 
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

3. ชายหาดที่สวยงาม 
4. ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุ่งนุ้ย 
5. ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน 

17 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
โตนปาหนัน-บ่อน้้า
ร้อน 

4 ทุ่งนุ้ย ควน
กาหลง 

1. แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้้าร้อน” 
2. น้้าตกโตนปาหนัน 
3. สถาบันการจดัการเงินทุนชุมชน 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การท้าข้าวหลามไม้ไผ่) 
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร) 
6. การท่องเที่ยวเดินป่าชุมชน 

18 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
มะหงัง 

1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า แหล่งท่องเที่ยว 
1. เขาทะนาน 
2. เขาตะบัน 
3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ 
4. ป่าโกงกาง 
5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะวัน 
6. คลองมะหงัง 
7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห่ง กะปิ มันกุ้ง น้้าพริกกุ้งแห้งปลา
แดดเดียว เครื่องประดับไข่มุกอันดามัน) 
8. อาหารทะเลสด 

19 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เขานุ้ย 

2 วัง
ประจัน 

ควนโดน 1. น้้าตกโตนปลิว 
2. ถ้้าค้างคาว 
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. น้้าตกยาโรย 
5. เขาพับเพิง 
6. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
7. ถ้้าโตนดิน 
8. ทุ่งหญ้าวังประจัน 
9. ตลาดนัดชายแดนไทย - มาเลเซีย 
10.ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชายแดน 

20 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ดาหล้า 

8 ท่าแพ ท่าแพ 1. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อ/นม 
3. การปลูกข้าวโพดหวาน 
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่นมแพะ, ขนมพื้นเมือง) 
5. โฮมสเตย์ 
6. อาหารพื้นบ้าน 

21 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หัวทาง 

6 ละงู ละงู 1. เป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองละงู ทั้ง 4 ต้าบลของอ้าเภอ 
ละงู คือ ต้าบลปากน้้า ต้าบลละง ูต้าบลแหลมสน ต้าบล
ก้าแพง 
2. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมหิ่งห้อย ป่าล้าพู                   
หาดหอยปะ  
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ท่ี ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ 

22 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ขอนคลาน 

1-4 ขอน
คลาน 

ทุ่งหว้า 1. ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน 
2. ชมและเลือกซื้องานจักรสาน  
3. ชมการจัดท้าธนาคารปูม้าในชมุชน 
4. การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวน สู่คลองราไว 
5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด ป่าสนดอนหอย 2ดอนทอนหิน 
6. ชมระบบนิเวศป่าชายเลน 
7. ชมวิว ชมแมลงพลัด และเล่นน้้า ณ หาดราไว 

23 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ควน 

5 บ้าน
ควน 

เมือง 1. ล่องแก่งชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน 
2. การท้าขนมพื้นบ้าน 
3. ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี 
4. ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว 
 

ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2561 

4. แหล่งท่องเทีย่วเชงิธรณีวทิยา 

 จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่ทะเล                
ทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และหลักฐาน              
ที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล 
อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียน 
(Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา (Tarutao Group)”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกด้าบรรพ์โบราณ 
(Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกด้าบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง 
(Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และ
ซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการ มาตั้งแต่อดีต
หรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกด้าบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุล 
สเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้้าเลสเตโกดอน (หรือถ้้าวังกล้วย)
บ่งบอกอายุประมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้านปีก่อนเป็นต้น การค้นพบหลักฐานส้าคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่
มีความส้าคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้านซากดึกด้าบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูล      
ได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun 
Geopark) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด ๔ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอมะนัง อ้าเภอละงู อ้าเภอเมือง (เฉพาะ
เขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณี ซากดึกด้าบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งศึกษาวิจัย  
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 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยาน                
ธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ท้าให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรก
ของประเทศแห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล  

 
ภาพแผนที่อทุยานธรณีสตูล 

 
ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   

ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2561 
 6.6 อุตสาหกรรม 

  ในพื้นที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2561 มีจ้านวน 343 โรงงาน เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2560 จ้านวน 8 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
2.39 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 31.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ขุดตัก
ดินลูกรัง โรงกลึง กลั่นน้้ามันจากไม้กฤษณา และซ่อมรถยนต์ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอตุสาหกรรม 

รายการ 
ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว) 
อุตสาหกรรมอาหาร   
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
 

74 
27 
4 

34 
3 

30.78 
427.68 

10.1 
604.98 

1.85 
 

75 
27 
5 

35 
3 
 

32.53 
427.68 
12.00 

648.18 
1.85 

 

75 
29 
5 

36 
3 
 

32.53 
429.24 
12.00 

652.68 
1.85 
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รายการ 
ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 

1 
3 

0.75 
55.08 

1 
3 

0.75 
55.08 

1 
3 

0.75 
55.08 

อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมขนส่ง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมอื่นๆ  

29 
17 
10 
2 

23 
- 

92 

861.31 
198.61 
24.98 
3.13 

320.33 
- 

1,794.43 

33 
16 
10 
2 

24 
1 

100 

875.71 
192.89 
24.98 
3.13 

351.33 
22.84 

1,826.33 

33 
15 
10 
3 

25 
1 

104 

875.71 
191.09 
24.98 
7.13 

353.73 
22.84 

1,847.28 
รวม 319 4,334.01 335 4,475.28 343 4,506.89 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ วันที่  18 กรกฎาคม 2561 

 
 
 6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
   จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ทั้งทางบก
และทางน้้า (รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์) และติดต่อกับประเทศอินโดนีเซียทางน้้า โดยมีระยะทางที่ใกล้ที่สุดเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้          

  1. ด่านชายแดนจงัหวดัสตลู  จังหวัดสตลูมีด่านศลุกากร  จ้านวน  2  ด่าน  เป็นจุดผ่านแดนถาวร                     
ทั้งสองด่าน 
                1.1 ดา่นศุลกากรสตูล 
                            -  ตั้งอยู่ที่  ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
                            -  ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส และเกาะลงักาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย(ทางน้้า) 
                            -  เวลาเปิด - ปิด ดา่น 08.00 - 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
                1.2 ดา่นศุลกากรวงัประจัน 
                            -  ตั้งอยู่ที่ ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
                            -  ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก) 
                            -  เวลาเปิด - ปิด ดา่น  07.00 - 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
          2. สินค้าน าเข้า-ส่งออก ณ ดา่นชายแดนจังหวดัสตลู 

      - มูลค่าการค้ารวม ทั้งสิ้น 308.88  ล้านบาท เพิม่ขึน้จากป ี2557  เท่ากับ 83.32 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 36.94 (ปี 2557 มีมูลค่าการค้ารวม  225.56 ล้านบาท)  
                  - มูลค่าการส่งออก รวมทั้งสิ้น 149.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 54.77 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.62  
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 ประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ หอมหวัเล็ก, อฐิก่อสรา้ง, น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์,  
สับปะรดสด ฝรั่งสด, แตงกวาสด, กะหล่้าปลีสด, หมอน, ขวดเปล่าใช้แลว้, กล้วยสด และแตงโมสด 

     - มูลค่าการน าเข้า รวมทั้งสิ้น 159.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 28.55 ล้านบาท                   
คิดเป็นร้อยละ 21.88 (ปี 2557 มีมูลค่าการน้าเข้า 130.51 ล้านบาท)  

  ประเภทสินค้าที่มีการน้าเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ กระเทียม,หอมหัวใหญ่, ปลากะพงขาวแช่เย็น,                   
นมผงเต็มมันเนย, ส่วนประกอบเครื่องบีบปาล์ม, แมงดาทะเลสด, หอยจุ๊บแจงมีชีวิต, แป้งข้าวสาลี, เปลือกหอย
ตาวัว (ยังไ 

ม่ได้ตกแต่ง) และเคยหมักเกลือ 
 - ดุลการค้าป ี2558 ขาดดุล จ้านวน 9.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 26.20                    

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.94 (ปี 2557 ขาดดุล 35.46 ล้านบาท)    

    3. สถิตกิารค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย  ดา้นจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2554 – 2558 
                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ป ี 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 

 
แผนภูมแิสดงมูลค่าสินค้าสง่ออก สินค้าน าเขา้ และดลุการค้าของจังหวดัสตูล 2554 - 2558 
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4. สินค้าน าเข้า-ส่งออกที่ส าคัญที่ผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) 10 อันดับแรก 

     หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออก 10 อันดับ ปี 2558 
 
ล าดับ รายการสินค้าส่งออก  รวม  รายการสินค้าน าเข้า รวม 

1 อิฐดินเผา 46.89 ปลากะพงขาวแช่เย็น 29.04 

2 หอมแดง/หัวเล็ก 38.19 หอมหัวใหญ่ 24.49 

3 น้้าตาลทรายขาว 21.63 กระเทียม 20.81 

4 ข้าวจ้าว ข้าวสารจ้าว 5% 18.07 ส่วนประกอบเครื่องบีบน้้ามันปาล์ม 12.17 

5 เคร่ืองยนต์ฮอนด้า 6.27 แมงดาทะเลสด 9.44 

6 บอลลูนพร้อมอุปกรณ์ 5.13 เคย  หมักเกลือ 5.00 

7 สับปะรด ฝรั่งสด 4.37 เคร่ืองบีบเมล็ดในปาล์มพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   4.92 

8 แตงกวา 2.00 แป้งข้าวสาลี     4.89 

9 กะหล่้าปลี 1.57 นมและครีม 4.51 

10 กล้วยสด     1.56 ปั้มน้้า 3.57 

 
 

5. มูลค่าการค้าแยกรายด่าน 
    5.1 สถิตกิารค้าชายแดนไทย–มาเลเซียทางด่านศลุกากรสตูล (ทางน้ า) 

หน่วย : ล้านบาท 

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

มูลค่ารวม 246.27 131.30 152.94 134.45 197.84 63.39 47.15 

ส่งออก 167.81 69.98 82.63 94.61 149.54 54.93 58.06 
น้าเข้า 78.46 61.32 70.31 39.84 48.33 8.49 21.31 
ดุลการค้า 89.35 8.66 12.32 54.77 101.21 46.44 84.79 
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ชนิดสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่  สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์), สินค้ากสิกรรม 
(ข้าวสารเจ้า ข้าวขาว5%, แตงโมสด สับปะรด, แตงกวาสด และกะหล่้าปลีสด), วัสดุก่อสร้าง (อิฐดินเผา), 
ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ (เครื่องยนต์ฮอนด้าเอนกประสงค์), เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
(ปั้มน้้า) 

  ชนิดสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่  สินค้าประมงและปศุสัตว์ (ปลากะพงขาวแช่เย็น, แมงดาทะเล, 
หอยจุ๊บแจงมีชีวิต), สินค้ากสิกรรม (แป้งข้าวสาลี, ใบจากตากแห้งยังไม่พร้อมจะใช้สูบ), สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
(ขนมปังเคลือบช็อคโกแลต, ขนมปัง) ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (เรือไฟเบอร์พร้อมเครื่อง),                   
เครื่องมือประมง (อวนจับปลาเก่าสภาพช้ารุด), เครื่องใช้ในครัวเรือน (เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) 

5.2  สถิตกิารค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย ทางด่านศุลกากรวังประจนั (ทางบก) 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ป ี 2554 2555 2556 2557 2558 
%∆ 558/2557 

(+/-) % 

มูลค่ารวม 200.74 113.87 86.95 91.92 111.59 19.67 21.40 
ส่งออก - - - 0.63 0.26 -0.37 -58.73 
น้าเข้า 200.74 113.87 86.95 91.29 111.33 20.04 21.95 
ดุลการค้า -200.74 -113.87 -86.95 -90.66 -111.07 -20.41 22.51 
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สินค้าที่น าเข้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน  ได้แก่ สินค้ากสิกรรม (กระเทียม, หอมหัวใหญ่), เครื่องจักร              
ที่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ส่วนประกอบเครื่องบีบน้้ามันปาล์ม, เครื่องบีบเมล็ดในปาล์มพร้อมอุปกรณ์ครบชุด),  
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร (เคย หมักเกลือ, นมและครีม), สินค้าประมงและปศุสัตว์ (แมงดาทะเล, ปูแสมแช่เย็น, 
หอยแครงมีชีวิต), ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (เครื่องยนต์เรือ, เพลาพยุง, เกียร์เรือเก่าใช้แล้ว)  และ
เครื่องจักรไม่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ปั๊มน้้า, เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์)  

6. สินค้าลักลอบการน าเข้าผ่านชายแดนจังหวัดสตูล 
      ปี 2555 สินค้าลักลอบมีมูลค่ารวม 22.03 ล้านบาท สินค้าส้าคัญ ได้แก่ เรือประมง มูลค่า 6.06  
ล้านบาท น้้ามันเช้ือเพลิง มูลค่า 5.95 ล้านบาท รถยนต์ มูลค่า 4.02 ล้านบาท บุหรี่ต่างประเทศ มูลค่า 1.51 
ล้านบาท กระเทียม มูลค่า  0.79 ล้านบาท เป็นต้น 
 ปี 2556 สินค้าลักลอบ มมีูลค่ารวม 21.32 ล้านบาท สินค้าส้าคัญ ได้แก่ บุหรี่ต่างประเทศ มูลคา่  
12.07 ล้านบาท รถยนต์กระบะ มูลค่า 6.41 ล้านบาท  น้้ามันเช้ือเพลิง 1.72 ล้านบาท เป็นต้น 
 ปี 2557  สินค้าลักลอบ ม.ค.-ธ.ค. 25017 มีมูลค่ารวม 10.24 ล้านบาท สินค้าส้าคญั ได้แก่ บุหรี่
ต่างประเทศ มูลค่า 5.27 ล้านบาท รถยนต์บรรทุก มูลค่า 1.21 ล้านบาท เป็นต้น 
       ป ี2558  สินค้าลักลอบ ม.ค.-ธ.ค.2558 มีมูลค่ารวม 28.39 ล้านบาท สินค้าสา้คัญ ได้แก ่บุหรี่
ต่างประเทศ มูลค่า 22.11 ล้านบาท สุราต่างประเทศ มูลค่า 3.67 ล้านบาท เป็นต้น           
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7. สถิติจ านวนยานพาหนะที่ผ่านพิธกีารเข้า-ออกชั่วคราว  ทางด่านวงัประจัน (ทางบก) 

                                                                                                  หน่วย : คัน 
  รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558  

รถยนต์เข้า 10,932 12,193  9,957 10,162 
รถยนต์ออก 9,899 10,204 10,520   8,603 

รวม 20,831 22,397 20,477         18,765 
           
           8. สถิติจ านวนคนผา่นเข้า-ออกที่ผ่านพธิีการเขา้-ออกชั่วคราว ด่านจงัหวดัสตลู (รวม 2 ด่าน) 

                                                                                                                หน่วย : คน 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

เข้า 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 

ที่มา : ด่านศุลกากรสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  

               

 9. ตลาดชายแดน ตรงบรเิวณพรมแดนติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย(ทางบก) 

               -  มี “ตลาดชายแดนวังประจัน”  ตั้งอยู่ที่ บ้านวังประจัน  ต.วังประจัน  อ.ควนโดน  จ.สตูล   
               -  ลักษณะร้านค้า ตั้งเรียงรายอยู่ริมถนน ทั้ง 2 ฝั่ง  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ซึ่งจะเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นแก่การครองชีพเป็นจ้านวนมาก 
โดยเฉพาะวันอาทิตย์ (ฝั่งมาเลเซียจะมีตลาดวังเกลียน) 
               -  จากการส้ารวจข้อมูลของส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลร่วมกับส้านักงานสถิติจังหวัดสตูล เมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2557 ปรากฏว่า ตลาดชายแดนวังประจัน  มีผู้ประกอบการร้านค้า  จ้านวน 236 ราย ลดลง                 
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 16.90 (จ้านวน 284 ราย) โดยผู้ค้า ร้อยละ 75 เป็นคนจังหวัดสตูล รองลงมา                      
เป็นคนจังหวัดสงขลา ร้อยละ 21  และส่วนที่เหลือเป็นผู้ค้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย ประมาณร้อยละ 60 และเป็นชาวไทย ร้อยละ 40   

     -  ยอดจ้าหน่ายโดยรวม  ประมาณปีละ 170 - 200 ล้านบาท 
** ปัจจุบัน  สถานการณ์การค้าชายแดนบริเวณด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ซบเซาเป็นอย่างมาก 

โดยจ้านวนนักท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียลดลงมาก และผู้ประกอบการไม่สามารถจ้าหน่ายสินค้าได้               
ทั้งๆ ที่โดยปกติยอดการจ้าหน่ายสินค้าเฉลี่ยบริเวณดังกล่าว ประมาณ 15 ล้านบาทต่อเดือน เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2558 มาเลเซีย ได้ก้าหนดให้ผู้เดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนไทย -มาเลเซีย จะต้องมีหนังสือ                
ผ่านแดนหรือพาสปอร์ต (จากเดิม การเดินทางผ่านเข้า-ออก บริเวณด่านพรมแดนในรัศมี 2 กม. ของทั้งสองฝ่าย                  
ไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง) 
         * ข้อเสนอ  ควรมีการเจรจาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย เพื่อต่อรองให้ผ่อนปรน
เฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ เพื่อให้การค้าบริเวณตลาดชายแดนของทั้งสองฝ่ายกลับมาคึกคักเหมือนเดิม                  
ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเป็นประโยชน์ทางการค้าของทั้งสองฝ่าย 
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ประเดน็ปัญหา/อุปสรรคด้านการคา้ชายแดน 
  1. เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าน้าเข้า - ส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้าน  ระบบ Logistics  ทั้งทางบกและ
ทางน้้าของจังหวัดสตูลยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  ทั้งที่จังหวัดสตูล  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  และ
อินโดนีเซียซึ่งมีระยะทางที่ใกล้ที่สุด  กล่าวคือ 
 - ทางบก  เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสตูลกับมาเลเซีย  ผ่านภูเขาเป็นระยะทาง 3 กม. รถบรรทุกขนาดใหญ่
ไม่สามารถผ่านได้  ท้าให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ 
 - ทางน้้า  ท่าเรือขนส่งสินค้าออกไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซีย คือ ท่าเรือต้ามะลัง ซึ่งมีขนาดเล็กร่องน้้าตื้น  
เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้  จึงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าส่งออกที่มีปริมาณมากๆ ได้ กับทั้ง
ไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์  การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพื่อขนถ่ายไปลงตู้
คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือปีนัง ท้าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และท้าให้จังหวัดสตูลสูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้า     
ทั้งที่เส้นทางขนส่งจังหวัดสตูลกับมาเลเซีย และอินโดนีเซียมีระยะทางที่ใกล้ที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 
 จากความไม่พร้อมของเส้นทางขนส่งสินค้าท้าให้ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้า-ส่งออกสินค้ากับประเทศ
ดังกล่าวทางด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย 
 2. จากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs)  ที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ก้าหนดขึ้นท้าให้การน้าเข้า-
ส่งออกสินค้าลดลง เช่น มาตรการเกี่ยวกับการจ้ากัดด่าน การก้าหนดคุณสมบัติของผู้น้าเข้า-ส่งออก เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบ Logistics เช่น ถนน ท่าเรือ ที่เป็นเส้นทางขนส่ง
สินค้าผ่านด่าน/เขตแดน 
 2. ควรเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
อยู่เสมอ  เพื่อจะได้เจรจาลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน  ทั้งนี้ เพื่อให้การรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง 
 3. ควรมีการทบทวนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่แต่ละประเทศก้าหนดขึ้น โดยอาจอนุโลมเฉพาะ             
แนวชายแดนภายใต้เง่ือนไขที่ก้าหนด และเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 

การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพเิศษ (Special Economic Zone : SEZ) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) บริเวณชายแดนเป็นหนึ่งในมาตรการการพัฒนา
เศรษฐกิจระยะยาวของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อกระจายการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาค รวมถึงรองรับการขยายตัวของการค้า
ชายแดนตลอดจนเพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน หลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์ใน ปี 2558 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งที่เปิดด้าเนินการแล้ว
หรือยังอยู่ระหว่างการพัฒนา จึงมีแนวคิดว่า หากเราสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่าง SEZ ของไทยกับ SEZ 
ของประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะคลัสเตอร์ระหว่างประเทศก็น่าจะช่วยส่งเสริมและเกื้อหนุนให้การค้าการลงทุนใน
ภูมิภาคเติบโตยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดเสรีการค้าการลงทุนภายใต้กรอบ AEC 
 มาเลเซียมี SEZ หลายแห่ง แต่ SEZ ที่ส้าคัญและสามารถเชื่อมโยงกับ SEZ  ของไทยที่อ้าเภอสะเดา ได้แก่ 
SEZ ในรัฐเคดาห์ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม Bukit Kayu Hitam ที่รัฐบาลมาเลเซีย จัดตั้งเป็นศูนย์กลางพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งใหม่ รวมถึงเมือง Kota Putra ที่จะเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับโครงการ Rubber City ในจังหวัดสงขลาได ้
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 จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (Northern Corridor Economic Region : NCER) ในการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยก้าหนดพื้นที่น้าร่องใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลา  ได้แก่  ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร ์
              -  ด่านสะเดา : เป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า โดยรถบรรทุกและการเดินทาง โดยรถยนต์ของ
นักท่องเที่ยว ผ่านพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างกับพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย(NCER) 
              -  ด่านปาดังเบซาร์ : เป็นประตูเชื่อมโยงการคมนาคม ขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ และการเดินทาง / 
ขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างกับพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย(NCER) 

ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดสตูล กับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

 สตูล ถือเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา  โดยด่านวังประจันมีระยะทางห่างจาก 
ด่านปาดังเบซาร์ ประมาณ 25 กม. ซึ่งจะท้าให้การขนส่งสินค้าข้ามแดน จากด่านวังประจันไปยังด่านปาดังเบซาร์  
และสามารถส่งออกไปยังมาเลเซีย โดยระบบรางได้ง่ายขึ้น (เนื่องจากการขนส่งระบบราง มีต้นทุนถูกกว่าการขนส่ง
โดยรถยนต์) 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 
มีนาคม 2559 

6.8 แรงงาน 
  ๑) ประชากรและการมีงานท า 

สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในปี 2556-2560 มีสัดส่วนผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน
เฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 54.18 โดยเป็นผู้มีงานท้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.50 ของก้าลังแรงงาน  

ตารางแสดงประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ป ี2556 - 2560 
 

2556 2557 2558 2559 2560 
ยอดรวมประชากร 303,477 278,584 279,504 280,861 282062 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 232,498 208,986 210,049 211,725 213361 
1. ก าลังแรงงานรวม 167,875 152,820 150,949 149,594 150527 
    1.1 ก้าลังแรงงานปัจจุบัน 167,858 152,820 150,674 149,131 149905 
          1.1.1 ผู้มีงานท้า 166,860 150,571 148,338 147,145 147294 
          1.1.2 ผู้ว่างงาน 998 2,249 2,336 1,986 2611 
    1.2 ก้าลังแรงงาน 
ที่รอฤดูกาล 

17 - 275 463 622 

2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 64,623 56,166 59,101 62,140 62834 
    2.1 ท้างานบ้าน 25,990 21,829 23,044 22,808 22678 
    2.2 เรียนหนังสือ 14,889 12,492 12,606 13,214 12659 
    2.3 อื่น ๆ  23,745 21,845 23,451 26,118 27497 
อายุต่้ากว่า 15 ปี 70,979 69,598 69,445 69,136 68701 

           ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
ข้อมูล : ณ เดือนมิถุนายน 2561 
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   2) แรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างด้าวที่รับอนุญาตท้างานในจังหวัดสตูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕61 คงเหลือ

จ้านวน 3,714 คน เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จ้านวน 2,267 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ต่างด้าว ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา จ้านวน 1,263 คน ส่วนแรงงา นต่างด้าว ที ่เข้าเมืองผิด
กฎหมาย จ้านวน 1,447 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ตามประกาศมติ  ครม.
จ้านวน 1 ,428 คน ซึ่งจดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการประมง จ้านวน 791 คน และ
ประเภทกิจการอื่นๆ จ้านวน 637 คน รายละเอียดดังนี้  

 
1.แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย  จ านวน 2,267 คน 
   1.1 ประเภททั่วไป   จ้านวน 160 คน 
   1.2 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ  จ้านวน 1,263 คน 
         - เมียนมา   จ้านวน 773 คน 
         - ลาว   จ้านวน 135 คน 
         - กัมพูชา   จ้านวน 355 คน        
   1.3 ส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอ่ืนๆ  จ้านวน 4 คน 
   1.4 แรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU  จ้านวน 840   คน 
2. แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย  จ านวน 1,447 คน 
   2.1 ชนกลุ่มน้อย   จ้านวน 19 คน 
   2.2 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามประกาศ มติ ครม. จ้านวน 1,428 คน 
         กิจการประมง จ้านวน 791 คน 
         กิจการอื่นๆ   จ้านวน      637 คน 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
ข้อมูล : ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

        3) ผู้ประกนัตนในระบบประกันสังคม 

            (1) จ านวนสถานประกอบการและผูป้ระกนัตนในระบบประกันสังคม 

            ส้านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท้างาน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ 
หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการท้างาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพื่อสร้าง
หลักประกันและความมั่นคงในการด้ารงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งเน้นให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ไม่มีรายได้  โดยไม่เป็น
ภาระแก่ผู้อื่นและสังคม การประกนัสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต  
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ตาราง แสดงจ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดสตูล 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕60 

ปี 
จ านวนก าลังแรงงาน 

ทั้งจังหวัด(คน) 
สถานประกอบการ 

(แห่ง) 
จ านวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมทั้งจังหวัด(คน) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๑๖๗,๘๗๕ ๙๐๔ ๒๔,๕๗๙ ๑๔.๖๔ 
๒๕๕๗ ๑๔๘,๕๒๕ ๘๙๗ ๒๖,๖๔๒ ๑๗.๙๔ 
๒๕๕๘ ๑๕๐,๙๔๙ ๙๐๕ ๒๘,๕๐๓ ๑๘.๘๘ 
2559 149,593 893 29,810 17.82 
2560 151,308 897 27,948 18.47 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ  เดือน มิถุนายน  2561 

        (2) จ านวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 
        รัฐบาลก้าหนดให้ส้านักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยังกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ/ประชาชนทั่วไป/ก้าลังแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มากขึ้น ซึ่งส้านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล                   
ได้ด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน (ธันวาคม 2560) มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ         
ที่อยู่นอกระบบได้เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว จ้านวน 14,110 คน 

ตารางแสดงจ านวนแรงงานนอกระบบทีข่ึน้ทะเบียนเปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับส านักงานประกันสังคม 

อ าเภอ จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 40 (คน) 
  เมืองสตูล 8,296 
  ควนกาหลง 310 
  ควนโดน 823 
  ละงู 2,063 
  ท่าแพ 849 
  ทุ่งหว้า 859 
  มะนัง 910 

รวม 14,110 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล  

ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2561 

 3) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจ้านวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 
33,39 และ 40 ต่อจ้านวนก้าลังแรงงานของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนธันวาคม ปี 2560 สัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 18.47 
     หมายเหตุ : อัตราแรงงานท่ีเป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล     =            ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40 x 100 
                                                จ านวนผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน 
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 4) อัตราการมีงานท า  

อัตราการมีงานท้าต่อก้าลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวะการมีงานท้าในตลาดแรงงาน
ของจังหวัดว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด  ส้าหรับอัตราการมีงานท้าในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งค้านวณจาก   
ผู้มีงานท้าในภาคเกษตรในจังหวัดต่อก้าลังแรงงานที่มีงานท้าในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 (มกราคม-ธันวาคม 
๒๕60) พบว่าอัตราการมีงานท้าในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตราร้อยละ 52.84 โดยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 
พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น(ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕9 มีร้อยละ ๔8.73) ขณะที่อัตราการ
จ้างงานนอกภาคเกษตร มีร้อยละ 47.16 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ปี ๒๕59 พบว่าอัตราการจ้างงานนอกภาค
เกษตรหดตัวลดลง (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕9 มีร้อยละ 51.28) 

            แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานท าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕6 - ๒๕60 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 

หมายเหตุ : อัตราการมีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด    =              ผู้มีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x ๑๐๐ 
             ผู้มีงานท้าในจังหวัด 

 เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานท้าเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยค้านวณจากจ้านวน ผู้มีงาน
ท้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคการผลิต 
ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 มีอัตรา ๖.22 ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 ที่มีอัตราร้อยละ 6.57 และ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยปี ๒๕58 พบว่าเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕8 มีร้อยละ 5.47) 
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แผนภูมิแสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล   
               ค่าเฉลี่ย  ป ี๒๕๕6 – ๒๕60 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 

หมายเหตุ :  อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม   =    ผู้มีงานท้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x ๑๐๐ 
                         ผู้มีงานท้าในจังหวัด 

5) อัตราการวา่งงาน 

แผนภูมแิสดงอัตราการว่างงานจังหวดัสตูลปี 2554 – 2560 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 

  อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ปี 2560 มีอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.73 เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 (ปี 2559 อัตราการว่างงาน 1.33) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก้าลังแรงงานในภาพรวม ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการปรับตัวหรือลงทุนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และขณะเดียวกันสถานศึกษาต่างๆ ก็มีผู้จบ
การศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี  

หมายเหตุ:   อตัราการว่างงานในจังหวัด  =  จ้านวนผู้ไม่มีงานท้าในจังหวัด x 100   
ลังแรงงานในจังหวัด 
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อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน อัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่าง

แผนภูมแิสดงการบรรจุงานเปรียบเทียบกับผู้ใชบ้รกิารสมัครงาน  ณ ส านักงาน 
 

                            
 

ที่มา  ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

 6) อัตราการบรรจุงาน 
 อัตราการบรรจุงานในแต่ละปีเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้าน

แรงงาน ซึ ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจ้านวนต้าแหน่งงานว่าง และจ้านวนผู้สมัครงาน โดยเมื ่อวิเคราะห์ 
จ้านวนการบรรจุงานที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัดด้าเนินการ เทียบกับจ้านวนต้าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่าน
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่าง ปี 2560 (มกราคม -
ธันวาคม 2560) คิดเป็นร้อยละ 95.55 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีร้อยละ 79.31 ขณะที่อัตรา
การบรรจุงานต่อผู ้สมัครงานภาพรวม ปี 2560 มีอัตราร้อยละ 147.82 มีสัดส่วนที ่เพิ ่มขึ ้นจากปี 
2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 120.87 (ดังแผนภูมิ 7)   

ภาพแสดงอตัราการบรรจุงานต่อผูส้มัครงาน/ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลค่าเฉลี่ย  
                  ปี 2559 และ ปี 2560 

 

 
 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

 ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 
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หมายเหตุ :  
1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล   =  ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100  
      ผู้สมัครงานในจังหวัด 

2. อัตราการบรรจุงานต่อต้าแหน่งงานว่างจังหวัด  =  ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 
      ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัด            

7) อัตราการจา้งงานแรงงานต่างด้าว  

 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจ้านวนผู้มีงานท้าทั้งหมด ณ เดือนธนัวาคม 2560 คิดเปน็ร้อยละ 2.54 
หมายถึง ผู้มีงานท้าทกุๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 คน และเมื่อเปรยีบเทียบกับเดือน
ธันวาคม 2559 พบว่าสัดส่วนของการจา้งงานแรงงานตา่งด้าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คดิเป็นร้อยละ 58.70 

แผนภูมแิสดงอัตราการจ้างแรงงานต่างดา้วในจังหวดัสตูล 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
 ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561 

8) อัตราการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน
ของสถานประกอบการ 

 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง                 
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการปฏิบัติ                        
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจ้านวนสถานประกอบการที่ผ่านการ
ตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2560  มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 5.50 ส่วนกฎหมายความปลอดภัยในการท้างานของสถานประกอบการมีอัตราการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 18.37 
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9) อัตราการเกดิข้อพพิาทแรงงาน/ข้อขดัแย้งในสถานประกอบการ 
 การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้น  มีผลมาจากการที่
ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น ส้าหรับ
จั งหวัดสตูลไม่ เคยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่อย่างใดอาจเนื่ องมาจาก                           
สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกว่าร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กท้าให้นายจ้างดูแล                       
สถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 7.1 การนบัถอืศาสนา 

 จังหวัดสตูล มีวัดในพระพุทธศาสนา ๔๑ วัด ที่พักสงฆ์ ๓๑ แห่ง มัสยิด ๒๓๒ แห่ง โบสถ์คริสต์  
๓ แห่ง ศาลเจ้า ๓ แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ้า
มัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย์ มีพระภิกษุ ๓๗๐ รูป สามเณร ๔๔ รูป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ ตามล้าดับ 

 

ตารางแสดงจ านวน และร้อยละของผู้นบัถือศาสนาต่างๆ 
 

ศาสนา ชาย  (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
  พุทธ ๓๖,๕๓๓ ๓๗,๐๕๘ ๗๓,๕๙๒ ๒๓.๐๒ 
  อิสลาม ๑๒๒,๐๖๔ ๑๒๓,๓๔๙ ๒๔๕,๔๑๓ ๗๖.๗๗ 
  อื่นๆ ๒๑๖ ๔๖๐ ๖๙๕ ๐.๒๑ 

รวม ๑๕๘,๘๒๓ ๑๖๐,๘๖๘ ๓๑๙,๗๐๐ ๑๐๐ 

ท่ีมา:ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2561 

 7.2 ประเพณแีละงานประจ าปี 
 1) การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบ
ผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระท้าแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียว ประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้าสุนัต ค้าว่า  
“กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เป็นการแข่งว่าว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน 
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี มีการจัดแข่งขัน 3 
ประเภท คือว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม 
 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเริ่มต้นของการไม่กิน
เนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ท้าบุญท้าทาน เพื่อเป็นการช้าระทั้งร่างกายและ
จิตใจให้บริสุทธิ์ 
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 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลท้ากันปีละ 2 ครั้ง 
คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีหลี " ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคน
ส้าคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่                    
เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อร้าลึกถึง         
คุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจ้า
ก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและ               
อ้านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ     

 6) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจ้าปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายอ -
อิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรีตรงกับวันที่หนึ่งของเดือน 
เชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึ ง             
วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของ
เดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยม
เรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่  

7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ: رمضان) หรือสะกดรอมะฏอนหรือรอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์
หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชและถือว่าเป็น
เดือนที่ส้าคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น 
คนยากจน เป็นต้นและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางน้าให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้อง
อ่านอัลกุรอานเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และ
จะต้องท้าตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ ในยามค่้าของเดือนนี้
เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี 

 8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการร้าลึกถึงหลักค้าสอนและผลงานของ
ท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพื่อผนึกก้าลังของพี่น้องมุสลิมในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

 9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ต้าบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งอดีต  

 10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวกผีทั้งหมด) นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ ค้าว่า “โบ๋” แปลว่า               
หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผีโบ๋ เป็นงานประเพณีที่มีความส้าคัญ โดยได้สืบทอดกันมาคู่กับอ้าเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีตใน
ยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระท้าเป็นตระกูล แต่ละตระกูลไป ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น              
จึงได้มาท้าพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณตลาด
หน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง เพื่อท้าบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีญาติ                   
คอยท้าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง    
 
 
 

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%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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 11) ดาระ ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดาระ
ในจังหวัดสตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน สืบทอดต่อมาจากนายทอง มาลินี ซึ่งเคยเล่น
ดาระมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้ร่วมคณะได้แยกย้ายกันไป บ้างก็
ตายจากกันไป เหลือเพียงนายทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี ได้รับเชิญให้ไปเป็น
วิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นในการถ่ายทอดการแสดง
ดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา สามารถแสดงได้ 
นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ ๖-๗ ปีจนอายุมากขึ้น นางสมศรี ชอบกิจ จึงรับช่วงเป็น
วิทยากรแทนและได้น้าศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้น
ยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในละแวกน้ันที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดงได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน  
 7.3 ภูมปิญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
           1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็น
มาตรฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธรรมชาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ ทั้งในด้าน
การประมง การเกษตร การพาณิชย์ และหัตถกรรม  ชาวจังหวัดสตูลได้น้าภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยี
ท้องถิน่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ดังนี้  
        1.1 อาชีพประมง จังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีพื้นที่ท้าการประมง
ประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประกอบอาชีพประมงประมาณ 4,675 ครัวเรือน การประกอบอาชีพ
ประมง แสดงให้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเด่นชัด ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
       - ปิดอ่าว ต้องใช้เรือหลายล้า เรือแต่ละล้าต้องบรรทุกฟากไม้ไผ่จ้านวนมากพร้อมด้วยเสาหลัก                 
ใช้ส้าหรับปักฟากไม้ไผ่ ก่อนปักฟากไม้ไผ่ต้องส้ารวจปากอ่าวเพื่อให้รู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณ
ปากอ่าวที่จะจับปลาและปักเสาส้ารับผูกฟากไม้ไผ่ให้แน่นหนารอน้้าขึ้นเต็มที่ก็น้าพากไม้ไผ่ไปผูกหลักไม้แสม               
เป็นแผงแต่ละช่วงของหลักไม้ เมื่อเสร็จแล้วก็รอให้น้้าลดจนแห้งปากอ่าว ปลาจะติดตกค้างอยู่ในฟากไม้ไผ่ 

- เชงเลง  ใช้ไม้ไผ่ล้ายาวประมาณสองเมตรน้ามาผ่าซีกเล็กๆ น้าหวายมาถักรัดร้อยเป็นช่วงๆ คล้าย
รูปสุ่มไก่หรือสุ่มปลา น้าไปวางไว้ที่น้้าลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง โดยน้ากิ่งข่อยหรือกิ่งไม้อื่นๆ สุมรวมทับไว้บน
เชงเลง ปลาจะเข้าไปอาศัยเป็นที่อยู่ ผู้ดักปลาจะไปยกเชงเลงหงายขึ้นจากน้้า ปลาจะติดอยู่ที่ก้นของเชงเลงนั้นเอง    

- มะหลาด  ท้าจากล้าไม้ไผ่เหมือนเชงเลง แต่แบ่งส่วนต่างๆ เป็นสามส่วนหรือสามห้องโดยแต่ละห้อง
จะเป็นทางเข้าของปลา เรียกทางเข้าว่า “งา” แต่ละห้องสามารถให้ปลาเข้าไปติดตามขนาดของปลา เช่น ห้องแรก
ปลาตัวใหญ่ ห้องที่สองปลาขนาดเล็กลง และห้องที่สามปลาขนาดเล็กมาก มะหลาดใช้ดักจับปลาตามทางเดินของ
ปลาหรือตามที่น้้าไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาต ิ

- เบ็ด  เบ็ดเป็นเครื่องมือที่ใช้จับปลาชนิดหนึ่ง แต่มีหลายลักษณะ เช่น เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับเสา
ทั้งสองด้านหรือมีเสาด้านเดียว โดยมีเบ็ดผูกติดไว้เป็นช่วงสั้นๆ จนหมดสายเชือก และมีเหยื่อย เกี่ยวไว้ที่ตัวเบ็ด              
ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมง จึงไปกู้หรือเก็บปลาที่ติดเบ็ด , เบ็ดทง เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่ง โดยใช้ไม้ไผ่เหลา
เป็นคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผู้ไว้ที่ปลายเบ็ดซึ่งสามารถไหวตัวอ่อนไปมาได้ ใช้จับปลาได้ทั้งน้้าจืดและน้้าเค็ม     
เหยื่อที่ใช้คือลูกปลาหรือปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปนปน (กิ้งกือ) ปลาหมึก ไส้เดือน กบ เขียด ฯลฯ , เบ็ดชัด 
ประกอบด้วยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกหรือเอ็น ยาวประมาณ 30-50 เมตร วิธีการใช้ น้าเหยื่อมาเกี่ยวกับตัวเบ็ด
แล้วขว้างลงในแม่น้้าล้าคลอง โดยให้ปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา  
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      - บอกดักปลา  ท้าจากไม้ไผ่มี 2 ลักษณะ คือ บอกดักปลาหรือลัน ใช้ล้าไม้ไผ่ปล้องยาวหรือทะลุ

ปล้องข้อสุดท้ายปลายปล้องไว้โดยการใส่เหยื่อที่เป็นปลาเป็นหรือเน่าแล้วไว้ในปล้องไม้ไผ่ ปลาจะเข้าไปกินเหยื่อ  
ติดอยู่ในปล้องไม้ ถอยหลังออกมาไม่ได้ วิธีดักนั้นวางบอกหรือลันไว้ในน้้าบนพื้นดิน , บอกดักปลา ใช้ไม้ไผ่ยาว            
ตามความลึกของน้้า น้ามาเจาะรูเหนือข้อปล้องให้ปลาสามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ เอาปล้องไม้ไผ่ปักลงในดินที่จมน้้า 
เอาถุงพลาสติกผูกมัดไว้บนปลายกระบอกไม้ไผ่โดยเป่าลมให้ถุงพลาสติกโป่ง เมื่อปลาเข้าไปกินเหยื่อที่ล่อไว้และ 
โผล่ขึ้นมาเพื่อหายใจก็จะติดในถุงพลาสติกที่เป่าลมไว้  

- ไซ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบและแต่ะละรูปแบบมีลักษณะ การท้าและการ
ใช้แตกต่างกัน ได้แก่ ไซนั่ง คือ  ไซที่ท้าปากหรือช่องไว้ตรงด้านข้างตอนล่าง เมื่อน้าไปดักปลาจะวางในแนวตั้ ง,    
ไซนอน  คือ ไซที่มีปากหรือช่องอยู่ตรงกลางตัวไซเป็นระยะๆ หรืออยู่ตอนหัวและท้ายของไซ เวลาดักไซชนิดนี้                
จะวางอยู่ในแนวนอน  

- ส้อน  เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้้า มีลักษณะและวิธีการดักคล้ายไซ แต่เล็กกว่าไซ ท้าจากไม้ไผ่หรือ   
ทางของกะพ้อหรือทางจาก ใช้ดักสัตว์น้้าตรงบริเวณที่มีน้้าไหล เช่น คู หรือ ร่องน้้า หรือบริเวณคันนา  

- สุ่ม  เป็นเครื่องมือจับปลาน้้าจืดตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีน้้าไม่ลึกนัก สุ่มมีลักษณะเป็นรูปทรง
กลมตรงกลางป่องออกและขยายกว้าง ตรงปากสุ่มสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร ส่วนบนสุดเรียกว่า หัวสุ่ม                
มีช่องว่างสามารถล้วงมือเข้าไปจับปลาได้ บริเวณหัวสุ่มท้าด้วยไม้เป็นรูปวงแหวน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-10 
เซนติเมตร   

- โพง  เป็นเครื่องมือส้าหรับวิดน้้าเข้านา มีหลายลักษณะได้แก่ โพงปี๊บ ท้าจากปี๊บโดยตัดด้านที่เป็น
ฝาออก ใช้ไม้ตีขนาบไว้ 2 ข้าง ส้าหรับเป็นที่ยึดของเชือก 2 ด้าน ใช้แรงคนส้าหรับวิดน้้า, โพงรูปเรือครึ่งท่อน               
ท้าจากกาบหมากหรือสังกะสี ใช้แรงคนในการวิดน้้า 

 - โป๊ะ  เป็นการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ไม้ไผ่กั้นเป็นคอกเปิดช่องทางให้ปลาเข้าไป แล้วใช้อวนดัก 
เป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดท้าให้เกิดคลื่น คลื่นท้าให้ไม้ไผ่ที่ปักไว้เป็นคอกดักปลานั้นเกิดการสั่น
ไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไม้ไผ่เกิดความกลัวและหลงกลจึงว่ายไปตามช่องทางของโป๊ะเข้าไปติดอวน     

1.2 อาชีพเกษตร ชาวสตูลส่วนใหญ่ท้าการเกษตรกรรม ได้แก่ การท้านา ท้าสวน ท้าไร่ และ เลี้ยงสัตว์ 
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ปาล์มน้้ามัน และไม้ผลชนิด
ต่างๆ ส่วนสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แพะ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ ชาวสตูลได้น้าเอาประสบการณ์ชีวิตมาประยุกต์  
ปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต ท้าให้เกิดภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางการ
เกษตรให้เกิดประโยชน์ในการด้าเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นต่อไป เช่น 

 - ระหัดวิดน้ า  เป็นเครื่องมือในการวิดน้้า เข้าสวนเพื่อท้าการเกษตร มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้
ก้าลังคน ก้าลังสัตว์ ก้าลังเครื่องยนต์ และก้าลังน้้า 

- แร้ว  เป็นเครื่องมือส้าหรับดักสัตว์หรือจับสัตว์ มีหลายรูปแบบได้แก่ แร้วขอน ส้าหรับดักสัตว์ เช่น 
ชะมด อีเห็น เสือปลา และสัตว์อื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน , แร้วบ่งหรือแร้วคัน ส้าหรับดัก กระจง กระต่าย ชะมด 
กวาง และไก่ป่า , แร้วครอบ ลักษณะคล้ายสุ่มส้าหรับดักหรือครอบสัตว์ประเภทไก่ป่า นกคุ้ม และ กระต่าย  

- ครุน  เป็นเครื่องมือส้าหรับดักนกเขาใหญ่ และนกเขาชวา  โดยใช้นกอีกตัวที่เลี้ยงไว้เป็นนกต่อ                
เมื่อนกต่อขันนกป่าจะบินมาเกาะที่คานครุนจึงถูกตาข่ายปิดคลุมทับนกป่าเอาไว้ 
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- นูคัน (ธนูคัน) เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ คันธนูท้าจากไม้ไผ่ สายธนูท้าจากหวาย ตรงกลางเส้นหวาย                 

ถักเป็นรางของลูกกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวตากให้แห้ง จะต้องยิงกระสุนดินอย่างถูกวิธี มิฉะนั้นจะถูกมือของผู้ยิง 
การเก็บรักษาเก็บไว้เหนือเตาไฟเพราะควันหรือเขม่าไฟจะท้าให้ธนูมีอายุการใช้งานนานและท้าให้ธนูมีคันเป็น             
เงางาม  

- ลูกดอก เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ของซาไก ใช้ไม้ซางล้ายาวเป็นกระบอกเป่า ลูกดอกที่ใช้จุ่มยางน่อง
(ยางไม้ชนิดหนึ่ง) ซาไกใช้ลูกดอกในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเท่านั้น การเป่าลูกดอกถือเป็นภูมิปัญญาของซาไก
โดยเฉพาะ  

- มุ้งดักแมลง เป็นเครื่องมือจับแมลง โดยใชมุ้้งลวดท้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เปิดช่องว่างที่ตีนมุ้งให้แมลง
สามารถเข้าไปกินเหย่ือได้ ใช้เปลือกจ้าปาดะเป็นเหยื่อล่อแมลง แมลงกนิเหยื่อเสร็จจะบินไปติดมุ้งลวดถ้าท้ามุ้งลวด 
ไว้บนบ่อปลา แมลงก็จะเป็นเหยื่อของปลาต่อไป 

- แร่ง  เป็นอุปกรณ์ไล่สัตว์ที่กนิผลไม้ เช่นกระรอก กระแต ค้างคาว และนก ฯลฯ ใช้ปี๊บหรือกระป๋อง
ขนาดใหญ่ เจาะรูด้านบน เพื่อแขวนเชือกและไม้เคาะปี๊บสายเชือกจะยาวถึงพื้นดิน สามารถดึงเชือกให้ไม้ที่แขวนไว้
กระทบข้างกระป๋องหรือปี๊บส่งเสียงดังท้าให้สัตว์ทีกินผลไม้ตกใจหนีไป  

     2. ภาษา ของจังหวัดสตูลประกอบด้วยกลุ่มชน 2 วัฒนธรรม ได้แก่ ชาวไทยมุสลิมมีเชื้อสายมลายูเดิม 
บางส่วนยังใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ้าวัน กับชาวไทยพุทธซึ่งมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สงขลา และ ตรังมาแต่อดีต เนื่องจากว่า เมืองสตูลตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชมายาวนาน 
จึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ จนกลายเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของจังหวัดนี้ คือชาวไทยมุสลิม
ส่วนใหญ่พูดภาษามลายูไม่ได้ ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ ไม่กี่ท้องที่  ที่ชาวไทยมุสลิมนิยมใช้ภาษามลายู                           
ในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ ต้าบลเจ๊ะบิลัง ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลปูยู ต้าบลบ้านควน และต้าบลฉลุงบางหมู่บ้าน 

   - ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล จากเอกสารรายงานการวิจัยของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล พ.ศ.
2542  เรื่อง ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล ได้จ้าแนกลักษณะภาษาถิ่นจังหวัดสตูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1  พูดภาษามลายูในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ ต้าบลเจ๊ะบิลัง ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลปูยู และต้าบล
ฉลุง (บางหมู่บ้าน)  

กลุ่มที่ 2  พูดภาษาใต้สตูลส้าเนียงควนโดนลักษณะเด่นอยู่ที่การออกเสียงท้ายค้าหรือตอนจบประโยค
มักขึ้นเสียงสูง นิยมพูดกันในท้องที่อ้าเภอควนโดน ต้าบลทุ่งนุ้ยของอ้าเภอควนกาหลง และบางท้องที่ของอ้าเภอ
เมืองสตูล ซึ่งติดต่อกับอ้าเภอควนโดน 

กลุ่มที่ 3  พูดภาษาใต้สตูลส้าเนียงละงู มีลักษณะเด่นที่การใช้ค้าเฉพาะถิ่น เป็นที่เข้าใจยากของคน
ต่างถิ่นนิยมพูดกันในหลายต้าบลของอ้าเภอละงู  

กลุ่มที่ 4  พูดภาษาใต้ส้าเนียงทั่วไป คล้ายคลึงกับจังหวัดใกล้เคียง คือ พัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล 

7.4 สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก 
   จังหวัดสตูล ด้าเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน  รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง น้าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการท้างานบูรณาการกับ                   
ส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการด้าเนินงานเครือข่าย OTOP ระดับ
อ้าเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ   
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              ในป ี2557 - 2558 จังหวัดสตูล มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ขึ้นทะเบียนจ้านวน 204 
ราย มีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 426 ผลิตภัณฑ ์

                   ตารางแสดงผลติภัณฑ์ชมุชน/ท้องถิน่ OTOP 
                                                      

ที ่ ประเภท รวมทั้งสิ้น 
1 อาหาร 185 
2 เครื่องดื่ม 23 
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 107 

4 ของใช/้ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 83 
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 28 

รวม 426 
 

มูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยจังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจ้าหน่าย OTOP กับหน่วยงาน
ภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, 
OTOP Midyear, งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ท้าให้มูลค่าการจ้าหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
    ตารางแสดงมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP 
 

ที ่ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

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

ที่มาของขอ้มูล  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  21  มิถุนายน  2559  

 

               ภาพแสดงมลูคา่การจ าหน่ายผลติภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถิน่ OTOP จังหวดัสตูล 
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ส้าหรับผลการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย

พระราชด้าริ ครูและนักเรียนโรงเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ้านวน 30 โรงเรียน จ้านวน 330 คน 
สามารถน้าผลผลิตมาท้าอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะส้าหรับบริโภคในโรงเรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครัวเรือนและชุมชน ครัวเรือนเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถน้อมน้า เศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความสุข “ม.อ.โพล” โดยศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับความสุขของประชาชนในพื้นที่ 14 จว.ภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูล                  
ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง เริ่มครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2559 พบ จ.สตูล เป็นจังหวัด                 
ที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในภาคใต้ 

 

ภาพแสดงข้อมูลความสุขของประชาชน 14 จังหวดัภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2559 
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- ปัจจัยความส าเร็จ 
ส้าหรับการด้าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานสินค้า OTOP จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริม

ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจ้าหน่าย OTOP กับหน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, งานของดี
ชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ท้าให้มูลค่า              
การจ้าหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ปัจจัยความส้าเร็จด้านการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระราชด้าริ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากความต้องการ
ของประชาชนเองส่งผลเกิดการอยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข ด้วยชีวิตแบบพอเพียง 

- ปัญหาอุปสรรค 
จังหวัดสตูลโดยส่วนใหญ่วิถีเกษตรมีลักษณะเกษตรแบบครัวเรือนเป็นหลัก ไม่เน้นการค้าขาย              

ไม่มีศูนย์จ้าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง การบริหารจัดการรวมกลุ่ม                
ที่ไม่ต่อเนื่องและมั่นคง ไม่มีอ้านาจต่อรองพ่อค้าคนกลาง ขาดการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน ในการส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ประชาชนขาดองค์ความรู้ ทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร 
หรือนวัฒกรรมใหม่ๆ ในการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
  แหล่งน้้าธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้้าสายใหญ่ มีเพียงแม่น้้าสายสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีต้นก้าเนิด
มาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่น้้าเหล่านี้ว่า “คลอง” และมีคลองที่ส้าคัญ
แบ่งเป็น 4 ระบบล้าน้้า ดังนี ้
  1. คลองละงู หรือคลองล้าโลน ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมา
ทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอ้าเภอละงูและอ้าเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลอง                
ปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านในซึ่งบริเวณ
ปากคลองปากบารานี้ เองที่ใช้เป็น ท่าเทียบเรือส้าหรับการเดิน ทางไปอุทยานแห่งช้าติหมู่เกาะตะรุเตา และ               
หมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูกและ
เกาะตะโล๊ะแบนและมีพื้นที่รับน้้าฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และ
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี 
  2. คลองดุสน หรือคลองม้าบัง ต้นน้้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอ้าเภอควนกาหลงและอ้าเภอ     
ควนโดนประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีต้ารวจน้้าเกาะนก และ
ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวต้ามะลัง มีพื้นที่รับน้้าฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝน เฉลี่ย 2,100
มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อป ี
  3. คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้้าอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผ่านอ้าเภอ       
ควนกาหลงเข้า สู่อ้าเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง ส้าหรับส่วนที่ไหลผ่านอ้าเภอท่าแพ 
มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพื้นที่รับน้้าฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,200มิลลิเมตรต่อปี และ
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป ี
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  4. คลองล้าโลนน้อย ต้นน้้าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอ้าเภอควนกาหลง      
มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านต้าแหลมเป็นคลองที่มีสายน้้าไหลตลอดทั้งปีคลองท่าจีน ต้นน้้าเกิดบริเวณเทือกเขาติด
กับประเทศมาเลเซีย เขตอ้าเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอเมืองไหลออกสู่ทะเลบริเวณ
อ่าวท่าจีน 

ภาพแสดงลุ่มน้ าสาขาทีส่ าคญัของจังหวดัสตูล 

 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  

ข้อมูล ณ   เดือนมิถุนายน 2561 
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ตารางแสดงลุ่มน้ าสาขาและแหล่งน้ าส าคัญ 
 

รหสัและชื่อลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมอ าเภอ แหลง่น้ าที่ส าคัญ 

2511 ลุ่มน้้าสาขาคลองละง ู
 

- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนงั เป็นส่วนใหญ่ 
- อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู เป็นบางส่วน 

คลองละงู และ 
คลองล้าโลน 
 

2512 ลุ่มน้้าสาขาคลองม้าบัง 
 

- อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ ่
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางส่วน 

คลองดุสน หรือ 
คลองม้าบัง 
 

2513 ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ง 
         ตะวันตกตอนล่าง 
 

อ.ท่าแพ 
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ ่
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน และ 
อ.ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.มะนัง 
เป็นบางส่วน 

คลองท่าแพ 
คลองน้้าเค็ม 
คลองท่าจีน และ 
คลองบุโบย 
คลองลิพัง และ 
คลองหญ้าระ 

หมายเหตุ รหัสและชื่อลุ่มน้้าสาขา รวมถึงขอบเขตลุ่มน้้าสาขา ยึดถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ 
จากรายงานมาตรฐานลุ่มน้้าและลุ่มน้้าสาขา (สิงหาคม 2538) 
ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (ต.ทุ่งหว้า) มีล้าน้้าที่ไหลลงจังหวัดตรัง 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2561 

- แหล่งน้ าชลประทาน 
 แหล่งน้้าชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้้าตามโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - มาเลเซีย โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 144 แห่ง สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ 
3,100,000 ลบ.ม. และ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร่ 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการฝายดุสน ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดนพื้นที่ 32,600 ไร ่
2. โครงการประตูระบายน้้าบาโรย ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร ่
3. โครงการฝายคลองท่าแพ ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน พื้นที่ 13,200 ไร ่
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ตารางแสดงข้อมูลโครงการชลประทานสตูล 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

พืน้ที่ชลประทาน
ได้รับประโยชน์ (ไร่) 

ครัวเรือนได้รบั
ประโยชน ์

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

3 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-
มาเลเซีย (ปชด.) 

14 8,600 2,142 

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

5 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 6 7,260 770 

รวม 119 106,410 19,711 
ที่มา : โครงการชลประทานสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 

  8.2 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

   จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรฐัมนตร ีประมาณ 879,355.76 ไร ่คดิเป็นร้อยละ 
47.03 ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวนับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วน
ของน้้าทะเล) แบ่งออกเป็น 

- ป่าบก เนื้อที่ ประมาณ 556,650 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ของพ้ืนที่จังหวัด 
- ป่าชายเลน เนื้อที่ ประมาณ 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 (1) ป่าสงวนแห่งชาติ 
       ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจ้านวน 18 ป่า เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร่ (รวมพื้นที่      

ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า)  
(2) อุทยานแห่งชาติ 
      จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ จ้านวน 3 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 1,241,406.25 ไร่ แบ่งเป็น 

 ➢ พื้นที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร่ 
 ➢ พื้นที่น้้า  เนื้อที่ประมาณ   936,712.50  ไร ่

อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจ้านวน 3  แห่ง ได้แก่ 
 ➢อุทยานแห่งชาติทะเลบันเนื้อที่ประมาณ  122,500  ไร่ 

 ➢อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเนื้อที่ประมาณ  931,250  ไร่ 
 ➢ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อที่ประมาณ 308,987 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล)  
ส้าหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร ่

 (3) วนอุทยาน 
      จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จ้านวน 1 แห่งเนื้อที่ ประมาณ 11,077.25 ไร่ ได้แก่ วนอุทยานธารา

สวรรค์ อยู่ในเขตพื้นที่อ้าเภอควนกาหลง 
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 (4) ป่าไม้ถาวรของชาติ 
      จังหวัดสตูล มีป่าไม้ถาวรของชาติ จ้านวน 1 ป่าคือป่าควนทังและป่าเขาขาว พื้นที่ประมาณ 

3,092 ไร่ 
 (5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
      จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ้านวน 2 แห่ง ได้แก ่

 ➢ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เนื้อที่ประมาณ 805,000 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-
สงขลา-สตูล) ส้าหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 88,250.00 ไร่  

 ➢ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อที่ประมาณ 113,721 ไร่ (พื้นที่จังหวัดสงขลา- 
สตูล) ส้าหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 49,243.00 ไร่ 

 (6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
      จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ้านวน 1 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 12,770 ไร่ ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์

ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เป็นภูเขา เนื้อที่ 12,500.00 ไร่ พื้นที่เป็นหนองน้้า เนื้อที่ 270.00 
ไร่) 

 (7) ป่าชายเลน 
      พื้นที่ป่าชายเลนของจงัหวดัสตลู 
       จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอ้าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อ้าเภอ ทุ่งหว้า

อ้าเภอละงู อ้าเภอท่าแพ และอ้าเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 322,705.76 ไร่(ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 277,436.55 ไร่)  

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 มีการก้าหนดป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
ออกเป็น 5 ป่า คือ 

 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 อยู่ในเขตอ้าเภอทุ่งหว้า, อ้าเภอละง ู
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 2 อยู่ในเขตอ้าเภอละงู ,อ้าเภอเมือง 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 3 (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 4 (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าต้ามะลัง) อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 5 อยู่ในเขตอ้าเภอเมือง 
 

     8.3  ภูเขา 
       จังหวัดสตูลมีเทือกเขาที่ส้าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี และมีภูเขาที่ส้าคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา                 

เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 
 

8.4  อื่นๆ  
       รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน 

  - รายได้ : ครัวเรือนจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 23,209 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
การท้างาน (ร้อยละ 85.82) 
  - ค่าใช้จ่าย : ครัวเรือนจังหวัดสตูล ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 19,591 บาท 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 36.5 เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ               
ร้อยละ 20.6  
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 - หนี้สินของครัวเรือน : ครัวเรือนจังหวัดสตูลประมาณ 8 หมื่นครัวเรือน พบว่าร้อยละ 46.76                 
เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจ้านวนหนี้สินเฉลี่ย 145,458 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.0) 
เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 44.0 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 27.39 และหนี้เพื่อใช้ใน
การศึกษามีเพียงร้อยละ 1.46 เท่านั้น ส้าหรับหน้ีเพื่อใช้ท้าการเกษตรจะสูงกว่าใช้ท้าธุรกิจอยู่ร้อยละ 16.81 
 

ตารางเปรยีบเทียบรายไดค้่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สนิเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

พ.ศ. รายได ้ ค่าใช้จ่าย หนี้สนิ 
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 รายได้และหนีส้ินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่  
ที่มา : สา้นักงานสถิติจังหวัดสตลู 
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ส่วนที ่๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ
และประชำชนจำกภัยคุกคำม ทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรมและ
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและ
อำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำง            
มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

   ความม่ันคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ 
และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมม่ันคงใน                
ทุกมิติ ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำช              
และอธิปไตย มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำม
สำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำม
มั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร 
พลังงำนและน้ ำ มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   ความม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืนจน
เข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์ จำก
กำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำนของ
องค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้สำมำรถสร้ำง
รำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำร
คมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ ยังมีควำม
สมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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   ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ  รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำและกำรฟื้นฟู
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพ
ดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบำลมีนโยบำย                     
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืนและให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  และทุกภำคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 
   โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศใน
หลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส และควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชน เพ่ือประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 

๑.  ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒.  ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ 
๓.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
๔.  ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
๕.  ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ 
๖.  ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศข้ำงต้น  จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศระยะยำว  ที่จะท ำให้
ประเทศไทย  มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำรของประเทศได้รับ
กำรพัฒนำยกระดับไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำกลไกที่ส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐำนรำยได้ของ
ประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่ภำคส่วนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
คนดี เก่งมีวินัย ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภำพ ในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ “รู้ รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน ระบบสวัสดิกำร และกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำง
เท่ำเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำงหลังกำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ  จะมุ่งเน้นกำร
สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน              
ในรูปแบบ“ประชำรัฐ” โดยระกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์               
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต                
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้ 
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   ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชน มีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง  ปลอดภัย เอกรำช
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือเอ้ืออ ำนวย
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืน ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้น
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”             
โดยมองกลับไปท่ีรำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือ           
ปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และบริกำรอนำคตและ (๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่น
ใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต               
บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทย
สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่  ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับ                  
กำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศ
ได้ในครำวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้ำหมำย                 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อม
ทั้งกำยใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะ           
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม  และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น  มีนิสัย                      
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ               
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน  
โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม  กำรกระจำยอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำร
ตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็น
ประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐ                  
ให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
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๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้ำนสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำง
บูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
แบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือ
ในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำน             
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต  ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึก             
ในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่
จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีระสิทธิภำพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม             
ตำมหลักนิติธรรม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

        วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

      แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
จำกยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕80) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ              
ที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ ๕ ปี ต่อจำกนี้ไป
พิจำรณำจำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศ และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ  
บรรลุผลได้ในระยะเวลำ ๕ ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์
อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒                   
จึงก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้ 
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๑. วัตถุประสงค์ 
    ๑.๑ เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี มีจิต

สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเอง
ได ้

    ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น  สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 

    ๑.๔ เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบ โต          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

    ๑.๕ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร 
ของภำคีกำรพัฒนำ 

    ๑.๖ เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

    ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ               
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคภูมิภำค 
และโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
      เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 
ประกอบด้วย 

   ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี
ของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ
และท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และ
มีควำมเป็นไทย 

   ๒.๒ ความเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ ๑๕ 

   ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อำท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงำน 
และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร 
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  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษำควำม
สมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๗ ภำยในปี 
๒๕๖๓ เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำลเพิ่มข้ึน และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

  ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลงปัญหำอำชญำกรรม
ลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลงมีควำมพร้อมที่ปกป้อง
ประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำง
ประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค 
และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น 
    ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง 
เพ่ิมกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับควำม 
ยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษี
กว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  10 ยุทธศาสตร์  ดังนี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

(1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย      
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(2) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 

(3) ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ และให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึง

ผลกระทบต่อสุขภำพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและ

ปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ 
(6) พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับ

สังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำง

เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็น
ธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร ร้อยละ 40 ที่มีรำยได้
ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ 

(2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุขและ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

(3) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ มีสิทธิ
ในกำรจัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขัน    
ได้อย่ำงยั่งยืน 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี  

- กำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง 
- กำรพัฒนำภำคกำรเงิน 
- กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
- เพ่ิมประสิทธิภำพและเสถียรภำพของสถำบันกำรเงิน 

                เฉพำะกิจ 

 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี  

- กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร 
- กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 
- กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
- กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 

(1) กำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

(6) บริกำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 
(7) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไก แก้ไขปัญหำควำม

ขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(8) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงแห่งชำติ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 

(1) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคมและ
ธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 

(2) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำร 
และภัยคุกคำมอ่ืน ๆ 

(3) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมม่ันคง       
เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์   
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ 

(4) กำรรักษำควำมมั่นคง และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล      
เพ่ือคงไว้ซึ่งอ ำนำจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทำงทะเล 

(5) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำม 
      สอดคล้องกันระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง กับ 

แผนงำนกำรพัฒนำอื่น ๆ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร      
ในภำครัฐ กำรป้องกัน  กำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล               
ในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพ
บุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำด   
ที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 

(2) ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรเงิน กำรคลังภำครัฐ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้
มำตรฐำนสำกล 

(4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย     

เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกล หรือข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำน และระบบโลจิสติกส์ 
 

(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนขนส่ง 
- พัฒนำระบบขนส่งทำงรำง 
- พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง 
- พัฒนำโครงข่ำยทำงถนน 
- พัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ 
- พัฒนำระบบขนส่งทำงน้ ำ 

(2) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
(3) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
(4) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
(5) กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัล 
(6) กำรพัฒนำระบบน้ ำประปำ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 
นวัตกรรม 

(1) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเข้ำสังคม 

(2) พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี 
(3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  กำรพัฒนำภำค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

(1) กำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัว    
อย่ำงทั่วถึง 

         - ภำคเหนือ : พัฒนำให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนำให้หลุดพ้นจำกควำม

ยำกจนสู่เป้ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง 
         - ภำคกลำง : พัฒนำเป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ 
         - ภำคใต้ : พัฒนำเป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย 
(2)  กำรพัฒนำเมือง 
         - แนวทำงกำรพัฒนำหลัก 
         - แนวทำงกำรพัฒนำเมืองส ำคัญ 
(3)  กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
         - พ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
         - พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 
 

(1) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับมิตรประเทศ
และแสวงหำตลำดใหม่ ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 

(2) พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนำคมในกรอบควำมร่วมมืออนุภำคภำยใต้แผนงำน    
GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภำค 
อำเซียน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ       
กำรบริกำรและกำรลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค 

(4) ส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Outward investment)    
ของผู้ประกอบกำรไทย 

(5) เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  
ในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภำค และ
ภูมิภำคที่มีควำมเสมอภำคกัน 

(6) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภำค 
ภูมิภำค และนำนำประเทศ 

(7) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำท          
ที่สร้ำงสรรค์ 

(8) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำค และนำนำชำติในกำรสร้ำง    
ควำมมั่นคง 

(9) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำน   
กำรต่ำงประเทศ 

(10) ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศท่ีส ำคัญ 
 

 
     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

             แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้  

              ภำคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพสำมำรถ 
สร้ำงรำยได้ให้กับภำคท้ังพ้ืนที่ตอนในและชำยฝั่งทะเลทั้งสองด้ำน รวมทั้งมีระบบนิเวศชำยฝั่งที่เป็น แหล่งเพำะพันธุ์
สัตว์น้ ำตำมธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง ในขณะที่กำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ ยำงพำรำและ
ปำล์มน้ ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส ำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจำกนี้ภำคใต้มีควำมได้เปรียบ
ด้ำนสภำพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของ
ประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
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  ดังนั้น กำรพัฒนำภำคใต้ควรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรักษำควำมมีชื่อเสียง                     
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้เป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ                      
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกับภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก  

  1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตำกอำกำศระดับโลก เป็นศูนย์กลำง
ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำคอ่ืน                        
ของโลก”  

  2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนำกำรท่องเที่ยวของภำคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นน ำของโลก  
2.2 เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันแห่งใหม่ของภำคและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
2.3 เพ่ือพัฒนำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
2.4 เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมและกำรเชื่อมโยง

กำรค้ำโลก  
2.5 เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดกำรกระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสร้ำงโอกำสใน

กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน  

3. เป้าหมาย  
1. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคใต้ขยำยตัวเพ่ิมข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ในกำรกระจำยรำยได้ภำคใต้ลดลง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั นน้าของโลก  

แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับมำตรฐำนบริกำร และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภำค  
๒) พัฒนำและสนับสนุนรูปแบบกำรท่องเที่ยวเรือส ำรำญ และกำรท่องเที่ยว เชิงอำหำร  
๓) พัฒนำเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน              

(Monorail)  
๔) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภำคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียง  
๕) พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับกำร

ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของภำค  
๖) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่  
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒) พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุรำษฎร์ธำนีและชุมพร  
๓) พัฒนำและสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพและนวัตกรรมในกำรผลิต ภำคเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร  
แนวทางการพัฒนา  

1) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมำะสมกับศักยภำพพ้ืนที่ของภำค 
๒) ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝั่งและกำรท ำอุตสำหกรรมประมงทะเลที่ได้ 
    มำตรฐำนสำกล 
๓) ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
๔) ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็นระบบ  
๕) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และ
การเชื่อมโยงการค้าโลก  
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชั้นน ำ แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง  

๒) พัฒนำและสนับสนุนท่ำเรือส ำรำญในจังหวัดภูเก็ต  
๓) พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำหำดใหญ่–สะเดำ  
๔) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเชื่อมโยงภำคใต้กับเส้นทำงกำรค้ำโลก  

ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๑) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  
๒) วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ  
๓) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน  
๔) บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนำประตูกำรค้ำฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  
2) พัฒนำประตูสู่กำรท่องเที่ยวอ่ำวไทยและอันดำมัน (Royal Coast & Andaman Route)  
3) พัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Based & Processed 

Agricultural Products)  
4) กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรส่งเสริมวัฒนธรรม และกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ (Green Culture & 

Livable Cities)  
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  1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

           กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน มีฐำนทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย และมีศักยภำพสูง
โดยเฉพำะทรัพยำกรทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งทำงทะเลและทำงบกที่มีควำมโดดเด่น  และชื่อเสียงระดับโลก จึงได้
ก ำหนดทิศทำงพัฒนำศักยภำพให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวทำงทะเล  และทำงบกที่มีคุณภำพระดับโลก                  
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน เพ่ือก้ำวเข้ำสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ของชุมชน
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งในระดับสำกล และระดับชุมชนให้มีมำตรฐำนเพียงพอ และพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวตำมหลักธรรมำภิบำลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ให้อุดมสมบูรณ์
อย่ำงยั่งยืน โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพ้ืนที่และกลยุทธ์บริหำรจัดกำร ด้ำนกำรตลำดและ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือรักษำมำตรฐำนและคุณภำพของนักท่องเที่ยวและพัฒนำระบบและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ              
ภำคกำรเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภำพในพ้ืนที่ โดยน ำงำนวิจัยและนวัตกรรม มำต่อยอดสู่กำรพัฒนำ 
กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ พร้อมทั้งมุ่งเน้นกำรพัฒนำและเพ่ิมคุณภำพบริกำรพ้ืนฐำน และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้เพียงพอและได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

      “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร และชุมชนอย่างย่ังยืน” 

2. พันธกิจ (Mission)  

    1. มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนโดยยึดหลัก “สะดวก สะอำด ปลอดภัย” 
มุ่งสู่ อันดำมันเมืองอัจฉริยะและน่ำอยู่  (Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้ำนกำรตลำด
ประชำสัมพันธ์ พ้ืนที่กำรท่องเที่ยวให้กระจำยไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงทั่วถึง  เพ่ือยกระดับรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว  

    2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตรให้เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพ เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับพ้ืนที่อย่ำง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

    3. พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทรัพยำกรบุคคลทั้งภำคกำรท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้ำวทันเทคโนโลยีและ 
น ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้สูงขึ้น น ำไปสู่กำรขับเคลื่อนงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

    4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ และรักษำควำม
เป็นอัตลักษณ์ของอันดำมัน 

    3. เป้าประสงค์รวม (Objectives)  

    1. มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยวและภำคเกษตร เพ่ือสร้ำง
รำยได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

    2. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตที่ดี  
    3. บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและภำคเกษตรได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน  
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    4. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือคงควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน  

    5. มีกำรอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำให้คงควำมเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดำมัน  
    6. มุ่งสู่ควำมเป็นอันดำมันเมืองอัจฉริยะและน่ำอยู่ (Andaman Smart and Livable City)   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน  
      กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว  
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงกำรคมนำคม รวมทั้งโครงข่ำยด้ำนกำรสื่อสำร ให้เพียงพอ
และได้มำตรฐำน 

2. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม อัตลักษณ์                   
อันดำมัน ให้คงควำมสวยงำม สะอำด และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

3. พัฒนำและส่งเสริมกำรประกอบกำรด้ำนอำหำรพ้ืนเมือง อำหำรโบรำณ และอำหำรฮำลำล 
(อำหำรมุสลิมเฟรน์ลี่) เพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว 

4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นอันดำมัน เพ่ือสร้ำง             
จุดขำยทำงกำรตลำดสู่กำรท่องเที่ยวนำนำชำติ 

5. พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ระบบสำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ในพ้ืนที่ให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของประชำชนและนักท่องเที่ยว  

6. เชื่อมโยงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก  
7. พัฒนำศักยภำพพ้ืนที่เพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของพ้ืนที่ กำรค้ำกำรลงทุน และส่งเสริม

กำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
      กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้

มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
1. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นและรองรับ             

ภัยพิบัติและสำธำรณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. สร้ำงควำมเชื่อม่ันในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชำชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชำว

ไทยและชำวต่ำงประเทศ 
3. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังสุขอนำมัย กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ และเพียงพอ

รองรับต่อกำรขยำยเมืองและทิศทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
          4. พัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรพื้นเมือง อำหำรโบรำณ และอำหำรฮำลำลให้ถูก

ตำมหลักสุขอนำมัยและโภชนำกำรเพ่ือรองรับกำรเป็นครัวของโลก 
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    5. พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ในรูปแบบ             
ประชำรัฐ และส่งเสริมกำรยกระดับพัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อควำมม่ันคง                 
ในทุกรูปแบบ 

    6. สร้ำงมำตรกำรควบคุมจ ำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนตำมควำมสำมำรถ ในกำรรองรับ 
(Carrying Capacity) 

    กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื นที่  

1. ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลของ
ระบบนิเวศ โดยเฉพำะพ้ืนที่เพำะพันธุ์ อนุบำล และขยำยพันธุ์สัตว์ทะเล  

2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ (น้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภค น้ ำทิ้ง น้ ำเสีย 

และ ภัยธรรมชำติ)  
4. บริหำรจัดกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำร  
5. พัฒนำระบบผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่นและ

กำรพัฒนำที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
             กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์  

1. เชื่อมโยงเครือข่ำยทำงกำรท่องเที่ยว กำรค้ำและบริกำรกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน  
2. พัฒนำควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศในรูปแบบบ้ำนพี่เมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้ำนวัฒนธรรม

และเป็นฐำนเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว  
3. พัฒนำและยกระดับตลำดกำรท่องเที่ยวในทุกสำขำให้มีศักยภำพต่อกำรแข่งขันในระดับสำกล  
4. ส่งเสริม พัฒนำ ระบบประชำสัมพันธ์ภำครัฐและสร้ำงภำคีเครือข่ำยเอกชน เพ่ือสร้ำงกลไก

กำรตลำด และเพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลำดกำรท่องเที่ยว  
5. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนกำรท่องเที่ยว  
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือควำมปลอดภัยและสุขภำพของนักท่องเที่ยวและ

ประชำชน  
    กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว)  

1. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร สร้ำงควำมสมดุล กำรขยำยตัวและกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวและ
กำรรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  

2. สร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และ                
ปศุสัตว ์ ที่มีศักยภาพในพื นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

    กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์)  เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

1. พัฒนำและเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจำกปัจจัยกำรผลิต
ต่ำง ๆ ด้วย Smart Farming 
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2. ส่งเสริมกำรน ำผลกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำและคัดเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสม กับพ้ืนที่ และ
พัฒนำกระบวนกำรเพำะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน  

3. น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภำคกำรเกษตร เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสถำบันกำรเกษตรกร และสร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร  

    กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 1. พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมำะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยกำรน ำผลงำนวิจัย และนวัตกรรมใหม่

มำประยุกต์ใช้เพ่ือสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน ำวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต/แปรรูป มำใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงงำน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ตำมแนวทำงและกระบวนกำรที่วำงไว้ 

3) พัฒนำสินค้ำประมงและสัตว์น้ ำมูลค่ำสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
       กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด  

1. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรตลำดทำงกำรเกษตร 
2. พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ำยและสถำบันเกษตรกรในกลุ่ม

จังหวัด 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจและช่วยเหลือ

สมำชิกในด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลำงหรือ Digital Platform เพ่ือกำรค้ำเกษตรของกลุ่มจังหวัด

ภำคใต้ฝั่งอันดำมันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจำยสินค้ำไปสู่ภูมิภำคท้ังในและต่ำงประเทศ 
      กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอด

สารพิษของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
1. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสำหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัท 

ประชำรัฐ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 
2. สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ทั้งทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ  เพ่ือไปประกอบอำชีพ

เกษตรกรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เกษตรกรรำยอ่ืน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา            
ที่ย่ังยืน 
        กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

1. พัฒนำและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของประชำชนในระดับชุมชนและหมู่บ้ำน เพ่ือร่วมกัน
สนับสนุน อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดก                 
ทำงวัฒนธรรม 

2. พัฒนำและส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษำเกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชำติ และสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชำชนได้ร่วมกันในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริม                    
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  

1.  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำทักษะ วิชำชีพให้กับบุคลำกรภำยนอก
สถำนศึกษำและผู้ที่ขำดโอกำส ให้มีศักยภำพในกำรรองรับธุรกิจกำรท่องเที่ยว 

2.  พัฒนำบุคลำกรของชุมชนให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยว                   
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนในท้องถิ่น 

3)  พัฒนำคุณภำพบุคลำกรทุกภำคส่วนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำร และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ระดับสำกล 

4)  พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวขนำดเล็กและวิสำหกิจชุมชน ให้มีควำมสำมำรถ                
ในกำรบริกำรจัดกำรท่องเที่ยวตำมหลักธรรมำภิบำล 

    กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน  
1) พัฒนำและยกระดับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือกำรพัฒนำ                

ที่ยั่งยืน 
2) สร้ำงเสริมจิตส ำนึกประชำชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในกำรเป็นเจ้ำบ้ำน เจ้ำเมืองที่ดี  
3) พัฒนำและยกระดับชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
          1) ส่งเสริมกำรสร้ำงสื่อ และกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นจิตส ำนึกด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม  
          2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลแบบดิจิทัล ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดสตูล  

                   1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 

   “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจม่ันคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขย่ังยืน   
ประตูสู่อาเซียน” 

            นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี  
       ๑. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบในแหล่ง

ธรรมชำติ เอกลักษณ์เฉพำะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนกำร
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวใหม่ ภำยใต้กำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน กำรท่องเที่ยวมีคุณภำพของกำรบริหำร
จัดกำรระดับนำนำชำติ บุคลำกรกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว มีคุณภำพ 
มำตรฐำนระดับสำกล  

   สตูลโดดเด่นทำงกำรท่องเที่ยวคุณภำพ ๕ ด้ำน ประกอบด้วย 
  - กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำงทะเล   

- กำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศำสนำ 
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- กำรท่องเที่ยวเชิงธรณ ี  
- กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- กำรท่องเที่ยวเพื่อคุณภำพชีวิตและกำรมีสุขภำพดี 

   ๒. อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมำยถึง สตูลประสบควำมส ำเร็จในกำร
จัดกำรพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทำงธรณีวิทยำ และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงทรัพยำกรธรรมชำติและนิเวศวิทยำ รวมถึงแหล่งโบรำณคดี เมืองเก่ำ และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ท้องถิ่นเมืองเก่ำ โดยน ำทรัพยำกรเหล่ำนี้มำบริหำรจัดกำร สร้ำงเรื่องรำวเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และผลักดันให้
ชุมชนท้องถิ่นมีรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดและประเทศชำติได้อย่ำง
มั่นคง  ประชำชนเกิดจิตส ำนึกต่อกำรรักษำระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยำกร โดยเฉพำะกำรสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ                 
แก่จังหวัดและชุมชน จำกกำรได้รับกำรรับรองเป็นอุทยำนธรณีระดับโลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนำ
ธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์มูลค่ำทำงเศรษฐกิจและควำม
หลำกหลำยของกำรท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่ำเขำ ทำงทะเล อุทยำนธรณีโลก และกำรท่องเที่ยวชำยแดน 

  ๓ . เศรษฐกิจมั ่นคง (Economic Stability) หมำยถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจ
ชุมชน ที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐำนของกำรผลิตที่มีคุณค่ำและมูลค่ำศักยภำพในท้องถิ่น  
กำรค้ำชำยแดนเติบโตเพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรบริกำรเพ่ือรองรับกำรขยำย
ฐำนเศรษฐกิจในอนำคต กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรที่มีทักษะและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มี                   
อัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในกำรสร้ำงโมเดลธุรกิจ สินค้ำและบริกำร และกระบวนกำรผลิตและบริกำรในสินค้ำ 
Geopark สู่กำรเป็นจังหวัดที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนบนฐำนของ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน  หมำยถึง  กำรที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง 
ควำมเหลื่อมล้ ำลดลง ประชำชนมีควำมมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชนและท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำสู่กำรพ่ึงตนเอง 
สำมำรถจัดกำรตนเองได้มำกขึ้น ระบบประชำธิปไตยระดับชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ชุมชนมีควำมสมัครสมำนสำมัคคี 
ภำครัฐ มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล ทันสมัย บุคลำกรภำครัฐมีคุณภำพ และคุณธรรม ยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรอย่ำงอย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  หน่วยงำนภำครัฐของจังหวัด  

 2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

      ๑. พัฒนำเศรษฐกิจภำพรวมของประชำชนในจังหวัด โดยกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรเกษตร 
และส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกแหล่งท่องเที่ยวทั้งทำงบก และทำงทะเล 

      ๒. ยกระดับมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรของอุทยำนธรณีโลกสตูล และสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมกับกำรท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพ้ืนที่ได้อย่ำงสมดุล และ
ยั่งยืน 

      ๓. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุ วัฒนธรรมที่รักสงบ สำมำรถ              
อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

    เศรษฐกิจจังหวัดมีกำรขยำยตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยำนธรณีโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน ำที่ได้มำตรฐำนสำกล ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จ 

ตามเป้าหมาย               
การพัฒนา 

ผลงานทีผ่่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

เศรษฐกิ จจั งหวัด            
มี ก ำ ร ข ย ำ ย ตั ว  
เศ รษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น
เติ บ โต  ส ตู ล เป็ น
เมืองอุทยำนธรณี
โ ล ก แ ล ะ แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ชั้นน ำท่ีได้มำตรฐำน 
สำกล ประชำชนมี
คุณ ภ ำพ ชี วิ ต ท่ี ดี 
สังคมมีสันติสุขและ
เ ป็ น มิ ต ร กั บ 
สิ่ งแวดล้อมอย่ ำง
ยั่งยืน 
 

๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น ต่อ
ปีของมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด 
(GPP) 
 
 

ปี ๕๗ 
= ๒๒,๔๑๘ ลบ. 

ปี ๕๘ 
= ๒๒,๓๙๒ ลบ. 

ปี ๕๙ 
= ๒๓,๒๑๑ ลบ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย ๓ ปี 
ณ รำคำคงที่ 
= ร้อยละ ๑.๗๗ 

๒ 
(๒๓,๖๗๕ 

ลบ.) 

๒.๕ 
(๒๔,๒๖๗ 

ลบ.) 

๓.๐ 
(๒๔,๙๙๕

ลบ.) 

๓.๕ 
(๒๕,๘๖๙

ลบ.) 

๔.๐ 
(๒๖,๙๐๔ 

ลบ.) 

๓.๐ 
(๒๕,๑๔๒ 

ลบ.) 

๒. ระดับคะแนน
ควำมสุขเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจำกปีท่ี
ผ่ำนมำ (คะแนนเต็ม 
๑๐) 

ปี ๕๙ 
= ๘.๒๓ คะแนน 

ปี ๖๐ 
= ๘.๑๖ คะแนน 

เฉลี่ย ๕ ปี  
= ๘.๑๔ คะแนน 
 

๐.๑ 
(๘.๒๖) 

๐.๑ 
(๘.๓๖) 

๐.๑ 
(๘.๔๖) 

๐.๑ 
(๘.๕๖) 

๐.๑ 
(๘.๖๖) 

๐.๑ 
(๘.๔๖) 

๓. ปริมำณขยะตกค้ำง 
สะสมลดลง (ในสถำนท่ี
ก ำจัดขยะท่ีไม่ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร) 

ปี ๕๘ 
= ๑๘,๔๔๙ ตัน 

ปี ๕๙ 
= ๑๘,๔๔๙ ตัน 

ปี ๖๐ 
= ๑๙,๑๕๖ ตัน 

เฉลี่ย ๓ ปี 
= ๑๘,๗๑๘ ตัน 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ ๐ ๗,๕๐๐ 
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4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
    4.๑ กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกอุทยำนธรณีโลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และ 

กำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
    4.๒ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่ำง

สมดุล และยั่งยืน  
    4.๓ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต บนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5. ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนา และ Value Chain แต่ละประเด็นการพัฒนา 

      ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก                   
                                        การท่องเที่ยวการเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 

เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี วัดของแผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕ 

๑. สร้ำงมูลค่ำจำกกำร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี
คุณภำพให้เติบโตเป็น
เมืองน่ำอยู่ น่ำเท่ียว สร้ำง
รำยได้ให้กับชุมชนและ
จังหวัด  

๑.จ ำนวนแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
รวมท้ังแหล่งท่องเท่ียว
ทำงธรณีวิทยำได้รับ
พัฒนำสู่มำตรฐำนกำร
ท่องเท่ียวไทยท่ีเพิ่มขึ้น 
 

ปี ๖๐ 
 
 

๓ 
 แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

      ๓ 
   แหล่ง 

๒. ร้อยละรำยได้ 
จำกกำรท่องเท่ียว 
ท่ีเพิ่ม ขึ้นจำกปีท่ีผ่ำน
มำ 
 

ปี ๕๖ มีรำยได้ 
= ๕,๙๐๔ ลบ. 
ปี ๕๗ มีรำยได้  
  =๖,๒๘๗ ลบ. 
ปี ๕๘ มีรำยได้  
= ๗,๐๐๐ ลบ. 
ปี ๕๙ มีรำยได้  
= ๗,๕๖๐ ลบ. 
ปี ๖๐ มีรำยได้ 
= ๘,๐๓๐ ลบ. 
ร้อยละรำยได้ 
ท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  
๕ ปี = ร้อยละ ๗ 
 

๗ 
(๘,๕๙๒ 

ลบ.) 

๗.๕ 
(๙,๒๓๖ 

ลบ.) 

๘ 
(๙,๙๗๔ 

ลบ.) 

๘.๕ 
(๑๐,๘๒๑

ลบ.) 

๙ 
(๑๑,๗๙๔ 

ลบ.) 

๘ 
(๑๐,๐๘๓ 

ลบ.) 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 

เป้าหมายการพัฒนา/
ตัวชี วัดของแผนงาน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย (Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕ 

๒. สินค้ำท่ีส ำคัญของ
จังหวัดได้รับกำร
พัฒนำกำรผลิตท่ีมีคุณค่ำ
และมูลค่ำเพิ่ม 
 

๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่ำผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่ส ำคัญ 
(หมำยเหตุ: สินค้ำส ำคัญ 
ปำล์ม, ยำง, ผลผลิต
ด้ำนกำรประมงพำณิชย์) 

ปี ๕๘ 
= ๗,๐๘๒ ลบ. 

ปี ๕๙ 
= ๘,๔๘๐ ลบ. 

ปี ๖๐ 
= ๖,๓๓๒ ลบ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

เฉลี่ย ๓ ปี 
= -๐.๐๖ 
(หมำยเหต:ุ 
ปริมำณสินค้ำ  
สัตว์น้ ำลดลง
เนื่องจำก
ผลกระทบจำก
กำรบังคับใช้
กฎหมำย IUU) 
 

๑ 
(๖,๓๙๕ 

ลบ.) 
 

๑.๕ 
(๖,๔๙๑ 

ลบ.) 

๒.๐ 
(๖,๖๒
๑ ลบ.) 

๒.๕ 
(๖,๗๘๖ 

ลบ.) 

๓.๐ 
(๖,๙๙๐ 

ลบ.) 

๒.๐ 
(๖,๖๕๖ 

ลบ.) 

๔. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
OTOP 
 

ปี ๖๐ 
= ๘๗๔ ลบ. 

ร้อยละกำร
ขยำยตัวเฉลี่ย  
๒ ปี = ๑๕.๐ 

 

๑๐ 
(๙๖๑
ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๐๕๗ 

ลบ.) 
 

๑๐ 
(๑,๑๖
๓ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๒๗๙ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๔๐๖ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๑๗๓ลบ.) 

 

๕. ร้อยละของผลผลิต 
(ปำล์มน้ ำมัน) ท่ีเพิ่มขึ้น 
(ผลกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแปลงใหญ่) 

ปี ๕๙ 
= ๒,๔๒๐ กก./ไร่ 

ปี ๖๐ 
= ๒,๖๙๑ กก./ไร่ 
ร้อยละเฉลี่ยกำร

เพิ่มขึ้น ๒ ปี 
= ๑๑.๒ 
 

๑๓ 
(๓,๐๔๐ 
กก./ไร่) 

๑๕ 
(๓,๔๙๖ 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(๔,๐๙
๐ กก./

ไร่) 

๑๙ 
(๔,๘๖๗ 
กก./ไร่) 

๒๑ 
(๕,๘๘๙ 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(๔,๒๗๖ 
กก./ไร่) 

๓. ปริมำณกำรเพิ่มขึ้น
ของกำรค้ำชำยแดน 

๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นจำก
ปีท่ีผ่ำนมำ  
ของมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดน 
 

ปี ๖๐ 
= ๓๒๗ ลบ. 
ร้อยละเฉลี่ยท่ี
เพิ่มขึ้น ๓ ปี 

= ร้อยละ ๑๘.๖ 
 

๒๐.๐ 
(๓๙๒ 
ลบ.) 

๒๑.๕ 
(๔๗๖ 
ลบ.) 

๒๓.๐ 
(๕๘๕ 
ลบ.) 

๒๔.๕ 
(๗๒๘ 
ลบ.) 

๒๖.๐ 
(๙๑๗ 
ลบ.) 

๒๓ 
(๖๑๙ ลบ.) 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑๒ แนวทำง ตำมหลักห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 

๑. เพ่ิมศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำนธรณีสตูลให้ได้มำตรฐำน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ของชุมชน 

๒. พัฒนำศักยภำพชุมชนท่องเที่ยว ตำมอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ จนมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

๓. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้ประกอบกำรรองรับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และต่อเนื่องโดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวสู่ตลำดกำรท่องเที่ยว 

๔. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่ำอยู่ น่ำเที่ยว เมืองต้องห้ำมพลำด 

๕. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ รองรับเส้นทำงท่องเที่ยว                     
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้ำนกำรท่องเที่ยว  

๖. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตร กำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในกำรแปรรูป และสร้ำง
คุณค่ำเพ่ือกำรแข่งขัน 

๗. สร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำร ด้วยกลไกกำรสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐำนกำรเกษตรตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

๘. สนับสนุนส่งเสริมอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล  และบริกำรฮำลำล เชื่อมโยงชำยแดนใต้ และ
สังคมมุสลิมนำนำชำติ 

๙ สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ำและมูลค่ำสูง  
๑๐. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรให้พ่ึงพำตนเองได้ และ

เชื่อมโยงเครือข่ำยให้สำมำรถแข่งขันได้ 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่กำรสร้ำงเป็นตรำสินค้ำ (Branding)    

ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลำย จนมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
    ๑๒. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว ให้มีควำมทันสมัย  

ได้มำตรฐำน และเชื่อมโยงอำเซียน 
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ประเด็นการพัฒนาที ่๒ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบ  
                                         มีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

๑. สตูลเมืองธรรมชำติ
บริสุทธิ์ กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยำน
ธรณีสตูล ให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
เศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

๑. จ ำนวนพื้นท่ีป่ำ            
ท่ีได้รับกำรปลูกเพิ่ม
ต่อปี (ไร่) 

ปี ๕๘ 
= ๑๓๔ ไร่ 

ปี ๕๙ 
= ๖๒ ไร่  

ปี ๖๐ 
= ๑๑๕ ไร่ 

เฉลี่ย ๓ ปี 
= ๑๐๓.๖ ไร่ 

๑๒๐ ๑๒๕ ๑๓๐ ๑๓๕ ๑๔๐ ๑๒๙ 

๒.ร้อยละกำรเพิ่มขึ้น
ของแหล่งน้ ำขนำดเล็ก
เพื่อกำรอุปโภค ,
บริโภคและพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

ปี ๖๐ 
= ๑๒๐ แหล่ง  

ร้อยละกำร
ขยำยตัวเฉลี่ย 

 ๒ ปี  
= ร้อยละ ๗.๕ 

๕ 
(๑๒๖ 
แหล่ง) 

๖ 
(๑๓๔ 
แหล่ง) 

๗ 
(๑๔๓ 
แหล่ง) 

 

๘ 
(๑๕๔ 
แหล่ง) 

๙ 
(๑๖๗ 
แหล่ง) 

๗ 
(๑๔๔ แหล่ง) 

๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของจ ำนวนชุมชน 
ท่ีมีส่วนรวมต่อ 
กำรท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ อุทยำนธรณี
โลกสตูล 

ปัจจุบัน 
= ๒๓ ชุมชน 

 

๑๐ 
(๒๕ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๒๗ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๒๙ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๓๑ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๓๔ 

แหล่ง) 

๑๐ 
(๒๘ แหล่ง) 

 
 

๒. ชุมชนมีส่วนร่วม           
ในกำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  
ด้วยตนเอง 

๔. จ ำนวนหมู่บ้ำน/
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

        ปี ๖๐  
= ๔๒ แห่ง 

๔๙ ๕๖ ๖๓ ๗๐ ๗๗ ๗๗ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

๓. สตูลเมืองสะอำด  
มีระบบกำรจัดกำรขยะ 
ที่ได้มำตรฐำน  
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรอยำ่งเป็น
ระบบ ประชำชน
ตระหนักและมี
ระเบียบวินัยในกำร
จัดกำรขยะทกุ
กระบวนกำร 

๕. ร้อยละปริมำณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับกำรก ำจัดอย่ำง
ถูกตอ้งตำมหลัก
วิชำกำรจำกทั้งหมด 
๖๖๙,๒๒๘ ตัน) 

ปี ๖๐ 
= ร้อยละ 
๘๕.๕๔ 

(๕๗๒,๔๕๙ ตัน)  

 ๘๗.๕ 
(๕๘๕,๕
๗๔ ตัน) 

๙๐.๐ 
(๖๐๒,๓
๐๕ ตัน) 

๙๒.๕ 
(๖๑๙,๐
๓๕ ตัน) 

๙๕.๐ 
(๖๓๕,๗
๖๖ ตัน) 

๑๐๐ 
(๖๖๙,๒
๒๘ ตัน) 

๑๐๐ 
(๖๖๙,๒๒๘ 

ตัน) 

๔. มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของ
ปัญหำภัยพิบัติระดับ
จังหวัดที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถ
ลดปัญหำกำรเกิดภัยได้
อย่ำงต่อเน่ือง 

6. ร้อยละกำรลดลง
ของกำรชดเชยค่ำ
ควำมเสียหำยจำกภัย
พิบัติ โดยคิดจำกปี               
ที่ผ่ำนมำ 

ปี ๕๘ 
= ๖.๓๓ ลบ. 

ปี ๕๙ 
= ๗.๕๙ ลบ. 

ปี ๖๐ 
= ๖.๑๑ ลบ. 
ร้อยละกำรลดลง

เฉลี่ย ๓ ปี  
= ๒.๑๒๕ 

๒.๕๐ 
(๕.๙๕ 
ลบ.) 

๓.๐๐ 
(๕.๗๗ 
ลบ.) 

๓.๕๐ 
(๕.๕๗ 
ลบ.) 

๔.๐๐ 
(๕.๓๕ 
ลบ.) 

๔.๕ 
(๕.๑๐ 
ลบ.) 

๓.๕ 
(๕.๕๔ ลบ.) 

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเครือข่ำยด้ำน 
สำธำรณภัย 
จำกทั้งหมด ๒๗๙ 
หมู่บ้ำน 
 

ปี ๕๘ เพิ่มขึ้น 
= ๑๘ หมู่บ้ำน 
ปี ๕๙ เพิ่มขึ้น 
= ๑๗ หมู่บ้ำน 
ปี ๖๐ เพิ่มขึ้น 

= ๑๘ 
หมู่บ้ำน 

ร้อยละ 
กำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

๓ ปี 
= ร้อยละ ๖.๓๓ 

๗ 
(๑๙ 

หมู่บ้ำน)  

๗.๕ 
(๒๐ 

หมู่บ้ำน) 

๘ 
(๒๒ 

หมู่บ้ำน) 

๘.๕ 
(๒๓ 

หมู่บ้ำน) 

๙ 
(๒๕ 

หมู่บ้ำน) 

๘.๐ 
(๒๒ หมู่บ้ำน) 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 แนวทำง ตำมหลักห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
     ๑. สร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนัก จิตส ำนึก และกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีสตูลแก่ประชำชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
๒. สร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลำง และระยะยำว 

ด้วยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
๓. สร้ำงระบบกำรจัดกำรขยะ และอนำมัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มำตรฐำน  
๔. พัฒนำระบบกำรจัดกำรปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมจำกผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทำง

ธรรมชำติ 
๕. เสริมสร้ำงและพัฒนำชุมชนให้เป็นเมืองน่ำอยู่ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์ 
๖. สร้ำงคุณค่ำจำกธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงำนทดแทน พลังงำนทำงเลือก เติมควำม

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่ำเขำ นิเวศล ำน้ ำ นิเวศป่ำชำยเลน และนิเวศทำงทะเล เพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำร 
และกำรสร้ำงคุณค่ำรองรับกำรท่องเที่ยว  

 
ประเด็นการพัฒนาที ่๓ : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน   
                              ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.๕๖๑-

๒๕๖5 

๑. สตูลเป็น
เมืองสุขภำวะ
และเมืองนิเวศ
สุขภำพ
ประชำชน           
มีสุขภำพดี  

๑. ร้อยละของจ ำนวน
โรงพยำบำลท่ีผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน (HA) 

ปี ๖๐ (๖ แห่ง) 
จำกทั้งหมด ๗ 

แห่ง 
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี 
 = ๘๕ 

๘๗.๕ 
 

๙๐ 
 

๙๒.๕ 
 

๙๕ ๑๐๐ ๙๓ 

๒. ร้อยละที่ลดลงของ
อัตรำผู้ป่วย
โรคเบำหวำน และ              
โรคควำมดันโลหิตสูง
รำยใหม่ (อัตรำต่อแสน
ประชำกร) 
- เบำหวำน 
- ควำมดันโลหิตสูง 
 

ปี ๖๐ ร้อยละ 
- ๔๙.๙๑ 

 
- ๙๐.๐๐ 

๕ 
(๔๔.๙๑) 

๕ 
(๘๕.๐๐) 

๕ 
(๓๙.๙๑) 

๕ 
(๘๐.๐๐) 

๕ 
(๓๔.๙๑) 

๕ 
(๗๕.๐๐) 

๕ 
(๒๙.๙๑) 

๕ 
(๗๐.๐๐) 

๕ 
(๒๔.๙๑) 

๕ 
(๖๕.๐) 

๕ 
(๒๘.๙๑) 

๕ 
(๖๙.๐๐) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.๕๖๑-

๒๕๖5 

๒. ระบบบริกำร
ของของรัฐมี
คุณภำพ เข้ำถึง
ประชำชน และ 
ประชำชนได้รับ
สวัสดิกำรของ
รัฐอย่ำงท่ัวถึง 
เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภำพ 

๓. ร้อยละของผู้เข้ำสู่
ควำมคุ้มครองภำยใต้
กฎหมำยประกันสังคม  
ต่อก ำลังแรงงำน
ท้ังหมด 

ปี ๖๐  
= ร้อยละ ๑๙.๕๐ 
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี 
= ๑๙.๓๐ 

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ 
 

๒๔ ๒๒ 

๓. ควำม
เหลื่อมล้ ำทำง
รำยได้ลดลง 
ควำมมั่นคง
ทำงอำชีพของ
ประชำชน
เพิ่มขึ้น 

๔. ค่ำสัมประสิทธิ์             
ควำมไม่เสมอภำคด้ำน
รำยได้ 
 

ปี ๖๐ 
= ๐.๓๑๕ 

ลดลง 
ร้อยละ  

๓ 
(๐.๓๐๕) 

ลดลง 
ร้อยละ ๖ 
(๐.๒๙๖) 

ลดลง 
ร้อยละ  

๙ 
(๐.๒๘๖) 

ลดลง 
ร้อยละ 

๑๒ 
(๐.๒๗๗) 

ลดลง 
ร้อยละ 

๑๕ 
(๐.๒๓๕) 

ลดลง 
ร้อยละ 
๑๒.๖ 

(๐.๒๖๘) 

๕. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
ท่ีได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

ปี ๖๐ 
= ๕๖,๘๗๒ รำย  
ร้อยละเฉลี่ย ๔ ปี 
= ๘๓.๘๖ 

๙๐ 
 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๒ 

๔. สังคมสตูล 
มีควำมพร้อม
ของกำรเป็น
สังคมผู้สูงอำยุ 
และเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
เข้มแข็งอย่ำง
ยั่งยืน ยึดหลัก
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. ร้อยละของชุมชน/
หมู่บ้ำนเป้ำหมำยท่ีผ่ำน
เกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง  

ปี ๖๐ 
=๗ ชุมชน/
หมู่บ้ำน 
ร้อยละเฉลี่ย ๔ ปี 
= ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของ
หน่วยงำนภำครัฐใน
จังหวัดสตูลท่ีมีกำร
ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ 
 

N/A ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๙๐ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี วัด 
ความส้าเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา/ตัวชี วัดของ
แผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 5 ปี 
พ.ศ.๕๖๑-

๒๕๖5 

 ๘. ร้อยละของค่ำเฉลี่ย
คะแนน O-NET                 
ทุกวิชำของนักเรียน 
ชั้น ป.๖/ม. ๓ เพิ่มขึ้น 
 

ปี ๕๙ ป.๖ 
= ๔๑.๑๗ คะแนน  
     ม.๓ 
= ๓๓.๑๘ คะแนน  

ปี ๖๐ ป.๖ 
= ๓๗.๒๗ 
คะแนน 
    ม.๓ 
= ๒๙.๕๓ คะแนน 
    ร้อยละกำร        
    เพิ่มขึ้น  

เฉลี่ย ๒ ปี 
ป.๖ = - ๙.๕๗ 
ม.๓ = -๑๑.๐๐ 
 

๕ 
(๓๙.๑๓, 
๓๑.๐๐) 
 
 
   

๕ 
(๔๑.๐๘, 

๓๒.๕๕) 

๕ 
(๔๓.๑๓, 
๓๔.๑๗) 

๕ 
(๔๕.๒๘, 
๓๕.๘๗) 

๕ 
(๔๗.๕๔, 
๓๗.๖๖) 

๕ 
(๔๓.๒๒, 
๓๔.๒๔) 

๕. ปัญหำ
อำชญำกรรม              
ยำเสพติดและ
ภัยคุกคำม
ลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง สังคม
พหุวัฒนธรรม 
อยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข  

9. อัตรำกำรลดลงของ
ปัญหำอำชญำกรรมท่ีมี
ต่อชีวิต ร่ำงกำย เพศ 
และทรัพย์สิน 

ปี ๖๐ 
= ร้อยละ ๔๘.๐๓ 
ร้อยละเฉลี่ย ๔ ปี 
= ร้อยละ ๕๕.๑๖  
 

๕๕.๑๖ ๕๖.๖๖ ๕๘.๑๖ ๕๙.๖๖ ๖๑.๑๖ ๕๘.๑๖ 

๑0. ร้อยละของจ ำนวน
หมู่บ้ำน/ชุมชนปลอด
ยำเสพติด (หมู่บ้ำน              
สีขำว) ต่อหมู่บ้ำน/
ชุมชนท้ังหมด ๒๙๙ 
หมู่บ้ำน 

ปี ๖๐  
= ร้อยละ ๔๔ 
คิดเป็น ๑๓๐
หมู่บ้ำน  

๔๖ 
(๑๓๘ 

หมู่บ้ำน) 

๔๘ 
(๑๔๔ 

หมู่บ้ำน) 

๕๐ 
(๑๕๐ 

หมู่บ้ำน) 

๕๒ 
(๑๕๕ 

หมู่บ้ำน) 

๕๔ 
(๑๖๑ 

หมู่บ้ำน) 

๕๐ 
 (๑๔๙ 

หมู่บ้ำน) 

๑1. ร้อยละกำรจัดกำร
รำยกรณีส ำเร็จ (Case 
Management ) ด้ำน
ควำมรุนแรงใน
ครอบครัว 

N/A ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 10 แนวทำง ตำมหลักห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมควำมอบอุ่นและควำมสัมพันธ์ที่ดีของสมำชิกในครอบครัว และควำมผำสุกในชุมชน 

 ๒. พัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์ ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้ำงควำม
ตระหนักรู้แก่ประชำชนให้เห็นควำมส ำคัญของภำวะสุขภำพที่ดี 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีเครือข่ำยทำงด้ำนสังคม จิตอำสำและองค์กรสำธำรณประโยชน์                       
ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในกำรพัฒนำสังคม 
  ๔. ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ สร้ำงอำชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำน รองรับกำรแข่งขัน และ
กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคม  

๕. พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทุกประเภท ทุกระดับ สู่กำรเรียนรู้ของประชำชน                  
ให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอำเซียน และพลเมืองโลก 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดระเบียบควำมสงบเรียบร้อยในหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็ง
ด้วยตนเอง 

๗. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุขสถำบัน สนับสนุนกิจกรรมด้ำนศำสนำ ประเพณี บนควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

๘. ยกระดับคุณภำพ และมำตรฐำนกำรให้บริกำรของรัฐตำมบริบทของพ้ืนที่ พัฒนำสู่ภำครัฐ ๔.๐ 
๙. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนำอำชีพและสุขภำวะของผู้สูงอำยุ  คนพิกำร และ

ผู้ด้อยโอกำสลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
๑๐. ยกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนำสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่ำ

และมูลค่ำ  
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    1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2565)          
          ทบทวนปี 2562 

วิสัยทัศน์ 

                  “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก  เกษตรยั่งยืน   สังคมน่าอยู่” 

    พันธกิจ 
1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำนธรณีโลกให้มีคุณภำพยั่งยืน  
2. ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้

สินค้ำภำคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร 
3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมให้รองรับกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเพ่ือชุมชน 

กำรจรำจร กำรขนส่งให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย 
4 . ส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น ให้ ป ระชำชนมี ส่ วน ร่ วม ในกำร รักษ ำควำมสะอำด  จั ดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี  ตลอดจนกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค และบริโภคของประชำชน 

5. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยกำรมี                
ส่วนร่วมของประชำชน 

6. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมสุข พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำทั้งในระบบ                 
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ได้มำตรฐำน 

7. ส่งเสริมกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

    เป้าหมายหลัก 
      1. มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

  2. มูลค่ำมวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
  3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   
    กลยุทธ์  

1.1 พัฒนำ ปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ

บรรเทาอุบัติภัย รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการใช้สื่อ

ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับการบริการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  
      กลยุทธ์     

2.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืช 
พ้ืนถิ่น 

2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand 
Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาด 

2.3 สนับสนุนกำรวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
2.4 กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  
      กลยุทธ์  

  3.1 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน สะพำน รำงระบำยน้ ำและระบบวิศวกรรมจรำจรให้มี
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงท้องถิ่น 
  3.2 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ ำและทะเล 

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสถำนีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสำรที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง            
ทำงบกและทำงน้ ำ 

3.4 สนับสนุนกำรจัดท ำ ปรับปรุงผังเมืองและกำรบังคับใช้ให้เป็นไปตำมผัง 
3.5 ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
3.6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
      กลยุทธ์  

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมม่ันคงทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ สิ่งปฏิกูล และการบ้าบัดน้้าเสีย 
4.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์  

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

5.2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยน้าหลักธรรมทาง

ศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข   
      กลยุทธ์  

6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต  ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

            6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรปอ้งกันโรค กำรควบคุมโรค และกำรสำธำรณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษา
ความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง  

6.7 พัฒนำสนำมกีฬำ ลำนกีฬำ และสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน 
6.8 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรให้มีควำมรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมกำรจัด

กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล   
     กลยุทธ์  

7.1 กำรวำงแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
  7.3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์ และสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในชุมชน รักษำเกียรติภูมิของประเทศชำติ และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  7.5 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่นหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงทั่วถึง  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู (พ.ศ.2561-2565)   
ทบทวนปี 2562 

     2.1 วิสัยทัศน์ 

“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก  เกษตรยั่งยืน  สังคมน่าอยู่ ” 

   พันธกิจ 
       1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำนธรณีโลกให้มีคุณภำพยั่งยืน  

2. ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำ
ภำคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร 

3. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคมให้รองรับกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเพ่ือชุมชน 
กำรจรำจร กำรขนส่งให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำด จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี  ตลอดจนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำร 
อุปโภค และบริโภคของประชำชน 

5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำด้ังเดิมของจังหวัดสตูล โดยกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน 

6. พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมสุข พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำทั้งในระบบ                  
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ได้มำตรฐำน 

7. ส่งเสริมกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

เป้าหมายหลัก 
1. มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
2. มูลค่ำรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

     2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   
    กลยุทธ์  

1.1 พัฒนำ ปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกอย่ำงยั่งยืน 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ

บรรเทาอุบัติภัย  
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการใช้สื่อ

ทีห่ลากหลาย 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับการบริการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  
    กลยุทธ์     

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืช 
พ้ืนถิ่น 

2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand 
Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม และการเชื่อมโยงตลาดสู่การ
ท่องเที่ยว 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจยั เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกอบอำชีพเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  
      กลยุทธ์  

  3.1 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน สะพำน รำงระบำยน้ ำและระบบวิศวกรรมจรำจรให้มี
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงท้องถิ่น 
  3.2 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ ำและทะเล 

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสถำนีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสำรที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง            
ทำงบกและทำงน้ ำ 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ ปรับปรุงผังเมืองและกำรบังคับใช้ให้เป็นไป 
ตำมผัง 

3.5 ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
3.6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
      กลยุทธ์  

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมม่ันคงทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล 

และการบ้าบัดน้้าเสีย 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสรำ้งจิตส ำนึกของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไข

ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์  

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจดักิจกรรมทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยน้าหลักธรรมทางศาสนา

มาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำแหล่งประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข   
      กลยุทธ์  

6.1 ส่งเสริม สับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต  ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6.2 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ

ผู้ด้อยโอกำส 
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            6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรปอ้งกันโรค กำรควบคุมโรค และกำรสำธำรณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษา
ความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง  
 

6.7 พัฒนำสนำมกีฬำ ลำนกีฬำ อุปกรณ์กีฬำและสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน 
6.8 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรให้มีควำมรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมกำร 

จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล   
     กลยุทธ์  

7.1 กำรวำงแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ส้าหรับจัดกิจกรรมและบริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  7.3 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์ และสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
ชุมชน รักษำเกียรติภูมิของประเทศชำติ และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  7.5 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่นหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงทั่วถึง  
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1. จ ำนวนแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุงให้มี
มำตรฐำน

2 แหล่ง 2 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 1 แหล่ง 2 แหล่ง 1.1 พัฒนำ ปรับปรุงสถำนท่ีท่องเท่ียว   
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน

2. จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและวิถีชีวิตชุมชน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 1.2 พัฒนำศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ท่องเท่ียวชุมชน ภำยใต้กำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนและท้องถ่ิน เพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรอุทยำนธรณีโลกอย่ำงย่ังยืน

3. จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 6 กิจกรรม 1.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว
ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำร 
กำรป้องกันและบรรเทำอุบัติภัย

4. จ ำนวนช่องทำงท่ีใช้ในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว

5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 5 ช่องทำง 1.4 ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวให้เป็น
ท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงท้ังในและ
ต่ำงประเทศ ด้วยกำรใช้ส่ือท่ีหลำกหลำย

5. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนในช่วงปี

10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมกำร
ท่องเท่ียวท่ีหลำกหลำยตลอดท้ังปี 
รวมถึงกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับกำรบริกำร
ท่องเท่ียว

กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 
ค่าเป้าหมาย (2.5) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : 
พัฒนำกำรท่องเท่ียว
อย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน

แหล่งท่องเท่ียวได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและ
เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้เข้ำ
จังหวัดเพ่ิมข้ึน
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กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 

ค่าเป้าหมาย (2.5) 

1. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรผลิต

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 5 กลุ่ม 2.1 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำร
ใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร และส่งเสริมกำร
ปลูกพืชพ้ืนถ่ิน

2. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริม

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 6 กลุ่ม 2.2 พัฒนำศักยภำพกำรผลิตสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่     
 แบรนด์ท้องถ่ิน (Brand Satun) โดย
กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม เพ่ือกำรแปรรูป 
      ลดต้นทุน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และ
เช่ือมโยงตลำดสู่กำรท่องเท่ียว

3. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ีน ำ
ผลงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตรไป
ด ำเนินกำรต่อยอด

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 5 กลุ่ม 2.3  ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งภำค
เกษตรอย่ำงย่ังยืน

4. จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรท่ี
ได้รับกำรส่งเสริม

1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 6 กลุ่ม 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรประกอบ
อำชีพเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำง
ควำมเข้มแข็งภำค
เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำง
ย่ังยืน

เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและพัฒนำ
ตลำดสินค้ำเกษตรเพ่ิมข้ึน
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กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 

ค่าเป้าหมาย (2.5) 

1. ระยะทำงคมนำคมท่ีมี
มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน
- สร้ำง/ซ่อมสร้ำงปีละ 7 กม.
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปีละ 50
 กม.

              
              
      7 กม. 
   50 กม.

              
              
  7 กม.    
50 กม.

               
               
    7 กม.   
 50 กม.

               
              
 7 กม.    
50 กม.

              
              
  7 กม.    

50กม.

               
              
 35 กม.  
250 กม.

3.1 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน 
สะพำน รำงระบำยน้ ำและระบบ
วิศวกรรมจรำจร ให้มีควำมเช่ือมโยง
ระหว่ำงท้องถ่ิน

2. จ ำนวนเข่ือนก้ันตล่ิงท่ี
เพ่ิมข้ึน  -  -  - -  -  - 

3.2 ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเข่ือน
ก้ันตล่ิงริมแม่น้ ำและทะเล

3. จ ำนวนสถำนีขนส่ง ท่ีพัก
ผู้โดยสำรหรือท่ำเทียบเรือท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง 3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำสถำนี
ขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสำรท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยท้ัง ทำงบกและทำงน้ ำ

4. จ ำนวนคร้ังในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ ปรับปรุงผัง
เมืองและกำรบังคับใช้

- - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 คร้ัง 3.4 สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำ ปรับปรุงผังเมือง กำรบังคับใช้ให้
เป็นไปตำมผัง

5. จ ำนวนแหล่งน้ ำท่ีได้
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือ
ปรับปรุง

2 แหล่ง 2 แหล่ง 2 แหล่ง 2 แหล่ง 2 แหล่ง 10 แหล่ง

3.5 ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ
เพ่ืออุปโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ

6. จ ำนวนไฟจุดเส่ียง/ไฟส่อง
สว่ำง

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง 3.6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ สำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรอย่ำงท่ัวถึง และเมืองอัจฉริยะ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ได้มำตรฐำนและ
เช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง
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กลยุทธ์ (2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ (2.3) ตัวช้ีวัด (2.4) 

ค่าเป้าหมาย (2.5) 

1. จ ำนวนกิจกรรมกำร
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 10 กิจกรรม 4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมม่ันคง
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

2. เครือข่ำยท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรขยะอันตรำย

30 
เครือข่ำย

33 
เครือข่ำย

  36   
เครือข่ำย

   39    
เครือข่ำย

   39    
เครือข่ำย

  39   
เครือข่ำย

 ปริมำณขยะอันตรำยท่ีได้รับ
กำรก ำจัด

2 ตัน 2 ตัน 2 ตัน 2 ตัน 2 ตัน 10 ตัน

3. จ ำนวนกิจกรรมกำรสร้ำง
จิตส ำนึกของประชำชนให้มี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและ
แก้ไขปัญหำทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 4.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของ
ประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง
และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

1. จ ำนวนกิจกรรมกำร
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญำของชุมชนในท้องถ่ิน และกลุ่ม
ชำติพันธ์ุ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

2. จ ำนวนกิจกรรมทำงศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 5.2 ส่งสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำม
ของท้องถ่ิน

4.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
ขยะอันตรำย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเข้ือ 
ส่ิงปฏิกูล และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมทุกพ้ืนท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : 
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมสู่สังคม
น่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : 
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินได้รับกำร
อนุรักษ์สืบสำนให้อยู่คู่กับ
ท้องถ่ิน
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3. จ ำนวนกิจกรรมทำง
ศำสนำท่ีได้รับกำรสนับสนุน
และส่งเสริม

10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำง
ศำสนำทุกศำสนำอย่ำงต่อเน่ือง โดยน ำ
หลักธรรมทำงศำสนำมำใช้เสริมสร้ำง
คุณธรรมและคุณภำพชีวิตของประชำชน

4. จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำแหล่ง
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม

 -  -  -  - 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำแหล่ง
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ย่ังยืน

1. จ ำนวนกิจกรรมทำงกำร
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำท้ังในระบบ นอก
ระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ
กำรศึกษำตลอดชีวิต  ตลอดจนพัฒนำ
ประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ ด้ำนเทคโนโลยี และกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

2. ค่ำคะแนนเฉล่ียผลสอบ 
O-net รร.นิคมพัฒนำผัง 6 
สูงข้ึน (ปีฐำน 2559)

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ 
1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

คะแนน
เฉล่ียสูงข้ึน
ไม่น้อยกว่ำ
 1 ระดับช้ัน

6.2 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน

3. จ ำนวนกิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส

4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 20 กิจกรรม 6.3 ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส

ประชำชนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนกำรศึกษำ สวัสดิกำร
สังคม สำธำรณสุข และกำร
กีฬำอย่ำงมีคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : 
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชนให้เกิดควำม
ย่ังยืน สังคมสงบสุข
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4. จ ำนวนกิจกรรมกำรป้องกัน
โรค กำรควบคุมโรคและกำร
สำธำรณสุข

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 15 กิจกรรม 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันโรค 
กำรควบคุมโรค และกำรสำธำรณสุข

5. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 10 กิจกรรม 6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด

6. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริม
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 6.6 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย และรักษำควำมปลอดภัยใน
ชุมชนอย่ำงท่ัวถึง

7. จ ำนวนสนำมกีฬำ ลำน
กีฬำ อุปกรณ์กีฬำและ
สวนสำธำรณะท่ีได้รับกำร
พัฒนำ

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 5 แห่ง 6.7 พัฒนำสนำมกีฬำ ลำนกีฬำ อุปกรณ์
กีฬำ และสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน

8. พัฒนำบุคลำกรทำงกำร
กีฬำและนันทนำกำรให้มี
ควำมรู้และทักษะท่ีสูงข้ึน 
และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเน่ือง

5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 25 กิจกรรม 6.8 พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและ
นันทนำกำรให้มี ควำมรู้และทักษะท่ี
สูงข้ึน และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเน่ือง
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1. ร้อยละของหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชนและประชำ
สังคมท่ีเกณฑ์ก ำหนดให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
วำงแผนและประสำน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน

60 60 60 60 60 60 7.1 กำรวำงแผนและประสำน
แผนพัฒนำท้องถ่ินภำยใต้กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน

80 80 80 80 80 80 7.2 พัฒนำ และจัดหำเคร่ืองมือ อุปกรณ์
 สถำนท่ีส ำหรับกิจกรรม และบริกำร
สำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. ร้อยละของบุคลำกรท่ี
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
 จริยธรรมและทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน

90 90 90 90 90 90 7.3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

4. จ ำนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนประชำธิปไตย ควำม
เสมอภำค ควำมสมำนฉันท์

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 กิจกรรม 7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตย 
ควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์ และ
สร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน รักษำ
เกียรติภูมิของประเทศชำติ และเชิดชู
สถำบันพระมหำกษัตริย์

5. จ ำนวนช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ของ อบจ.

7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7 ช่องทำง 7.5 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ
ท้องถ่ินหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 : 
บริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงมีธรรมำภิบำล

กำรพัฒนำของท้องถ่ินอยู่
ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำง
ท่ัวถึง
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
     จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้้า  ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีความแตกต่าง หลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ท้าให้จังหวัดสตูลมีความพร้อมและเอื้อต่อการพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  และเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน  จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 
ประเด็นหลัก ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน 

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุนการผลติ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

3. สร้างรากฐานทางสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายรัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ฝ่ังอันดามัน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. ในเขตจังหวัดสตูล 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแขง่ขัน 

 3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 4. ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ    
เท่าเทยีมกันทางสงัคม 

 5. ด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต     

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล ้า 

ในสังคม 

5. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาประเทศ   
สู่ความมัน่คงและ

ย่ังยืน 

10. ความ
ร่วมมอื
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา  

1. พัฒนาคุณภาพดา้นการทอ่งเที่ยวให้
มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

 

2. พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื นที่ เพื่อให้ชุมชน

เกิดความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 
 

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทนุ
มนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และ

การค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล 

แบบมีส่วนร่วมอยา่งสมดุล และยั่งยืน 

1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอยา่งมี

คุณภาพและยั่งยืน 
 

 2. สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและระบบ

เศรษฐกิจให้มั่นคง 
อย่างยั่งยืน 

 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานได้มาตรฐาน
และเช่ือมโยงอย่าง

ทั่วถึง 

4. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สู่สังคมน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

6. พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข 

 

7. บริหารจัดการ 
องค์กรอย่างม ี
ธรรมาภิบาล 

 
 

3. การสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข 
และยกระดบัคุณภาพชวีิต บนฐานของ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. การบริหารจัดการ    
ในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติ   
มิชอบและธรรมา      
ภิบาลในสังคมไทย 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่าง

ย่ังยืน 

4. การเติบโต   
ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

7. การพฒันา
โครงสร้าง

พื นฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

8. การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

9. การพฒันา
ภาค เมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

1. การเสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาภาคใต้ 

1. พัฒนาการท่องเท่ียว
ของภาคให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวคุณภาพชั นนา้
ของโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและปาล์ม
น ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ 

 

3. พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาคและสร้าง

ความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
สนับสนุนการท่องเท่ียว               

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัยากรธรรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

6. พัฒนาพื นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
 



118 
 

      
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ.สตูล 

 
1. พัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

 
2. สร้างความเข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและ

เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

 4. จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สู่สังคมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 

 5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข 

 

 7. บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี          
ธรรมาภิบาล 

. 

เป้าประสงค์ 
 

มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

. 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สู่มาตรฐานโลก  

 2. ส่งเสริมให้ท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การรวมกลุ่มแปรรูป การลด
ต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

 3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร
และอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่าง
การเป็นเมืองกับชนบท 

 5. อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ  
ภูมิปัญญาดั งเดิมของ
สตูล โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 6. พัฒนาการศึกษาทั งใน
ระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย      
ให้ได้มาตรฐานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 7. ส่งเสริมการใช้
หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการท้องถ่ิน 
 

. 

แผนงาน 

 
 1

.1
 แ

ผน
งา

นบ
ริห

าร
ทั่ว

ไป
 

 1
1 

แผ
นง
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นา
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าก
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 1
.3

 แ
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รม
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ะ 

   
   

   
  ก
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โย

ธา
 

 2
.1

 แ
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ข็ง
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งช
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น 
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2 
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นง
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ร 

3.
1 
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2 
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าร
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 4.
1 

แผ
นง
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หะ
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น 

4.
2 

แผ
นง
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รเก
ษต
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5.
1 

แผ
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กา

รศ
าส
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ธร

รม
แล
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6.
1 

แผ
นง

าน
บร
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รท
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ป 

6.
2 

แผ
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รรั
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า 
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ภา
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6.
3 
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รศึ
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6.
4 

แผ
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สา

ธา
รณ

สุข
 

6.
5 

แผ
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าน
สัง

คม
สง
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6.
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แผ
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สร
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คว
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็งข
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8 
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. 
ผลผลิต/
โครงการ 
รวม 5 ปี 

 จ้านวน 
3 

คก. 

จ้านวน 
96 
คก. 

จ้านวน 
 1 
คก. 

จ้านวน 
8 

คก. 

จ้านวน 
16 
คก. 

จ้านวน 
6 

คก. 

จ้านวน 
123 
คก. 

จ้านวน 
7 

คก. 

จ้านวน 
22 
คก. 

จ้านวน 
55 
คก. 

จ้านวน 
5 

คก. 

จ้านวน 
9 

คก. 

จ้านวน 
71 
คก. 

จ้านวน 
23 
คก. 

จ้านวน 
8 

คก. 

จ้านวน 
28 
คก. 

จ้านวน 
84 
คก. 

จ้านวน 
2 

คก. 

จ้านวน
37 
คก. 

จ้านวน 
13 
คก. 

จ้านวน 
16 
คก. 

 

 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2565)  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1 การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ปญัหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ปญัหาด้านการทอ่งเที่ยว 
1.1 พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญอ่ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ   
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
1.2 การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง 
ท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
1.3 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทักษะด้าน 
ภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ 
1.4 ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวทาง
ทะเลและทางบก 
1.5 การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเทีย่วส าคัญ 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
1.6 ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่าง    
เหนียวแน่น 
1.7 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการ  
ท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ 
1.8 นักท่องเทีย่วต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์  
การเมืองในประเทศ 

 
1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยว
ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มคีวามรู้และ
ทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย 
รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการใช้สื่อที่ทันสมัย
และสร้างสรรค์ 
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกจิกรรมการท่องเที่ยว           
ที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับการ
บริการท่องเที่ยว 
 

2. ปญัหาด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ราคาสินคา้เกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน)  
ตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
2.2 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ 
การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ 
2.3 เกษตรกรขาดความกระตือรือร้น และขาดทุน 
ทรัพย์ ในการน าเทคโนโลยีการผลิตใหม ่ๆ            
มาประกอบอาชีพ  
2.4 เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และทักษะด้านการ 
ปศุสัตว์ เพ่ือเป็นรายได้เสริม 
2.5 ไม่มีตลาดกลางส าหรับการกระจายสินค้าด้าน 
เกษตร 
2.6 การค้าขาดทุนจากการโดนกดราคาสินค้า  
และความผันผวนด้านราคา 
2.7 ขาดการลงทุนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ ์
2.8 ปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้อต่อการลงทุนในจงัหวัด 
 

 
2.1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลกูพืชพื้นถิ่น 
2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนดท์้องถิ่น (Brand Satun)  
โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูป ลดต้นทุน 
สร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาด 
2.3 สนับสนุนการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
2.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ปญัหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

4. ปญัหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 การคมนาคมในชนบทยังไม่สะดวก 
3.2 ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที ่
3.3 ระบบน้ าประปาไม่ได้มาตรฐานและไม่ทั่วถึง 
3.4 ผังเมืองยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที ่
3.5 ปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้อต่อการลงทุนในจงัหวัด 

 
3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน             
รางระบายน้ าและระบบวิศวกรรมจราจรใหม้ีความ
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ า
และทะเล 
3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือทีพ่ัก
ผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง ทางบกและทางน้ า 
3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับ
ใช้ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ 
 

5. ปญัหาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 กฎระเบียบไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาในพื้นที่    
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
4.2 มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติทางน้ า 
4.3 การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเทีย่วส าคัญ   
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
4.4 ชายฝั่งทะเลและตลิ่งริมคลองมปีัญหาการกัดเซาะ 
4.6 ประชาชนบางส่วนขาดความรู้และจิตส านึก                 
ในการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย  
ขยะอินทรีย์ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
4.3 ส่งเสรมิการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

6. ปญัหาด้านสังคม 
6.1 ต้นทุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาสูงกว่าจังหวัด 
อื่นเน่ืองจากไม่มีมหาวิทยาลัยในพื้นที ่
6.2 ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น 
จากการลักลอบน าเข้าพืชกระท่อมจากประเทศ              
เพื่อนบ้าน 
6.3 การบริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอและขาด 
คุณภาพ 
6.4 ภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดกลุ่มภาคใต ้
ชายแดนท าให้ขาดความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย 

 
6.1 ส่งเสรมิการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอด
ชีวิต ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรูค้วามสามารถ
ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
6.4 ส่งเสรมิ สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค 
และการสาธารณสุข 
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ปญัหา/สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
6. ปญัหาด้านสังคม (ต่อ) 
 

6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.6 ส่งเสรมิสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง  
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะ    
ให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มี
ความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการจดักิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 

7. ปญัหาด้านการบริหารจดัการทีด่ ี
7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
7.2 การจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ 

7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ 
ให้สามารถบรกิารสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
7.3 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล          
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.4 ส่งเสรมิ สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งในชมุชน รักษา
เกียรติภูมิของประเทศชาติ และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลาย
ช่องทางอย่างทั่วถึง  
 

   
3.1.2 ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพือ่ประเมินสภานภาพการพัฒนาในปัจจบุนั และโอกาสในการพฒันาใน
อนาคตของทอ้งถิ่น (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength-S) 

๑. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ (ปะการัง ป่าชายเลน ถ้ า สัตว์น้ า) และ
เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สมบูรณ ์ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลก  

๒. จังหวัดสตูลได้รับการรองรับเป็นอุทยานธรณีโลก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล
และมีโบราณสถานมีแหล่งทรพัยากรทางธรณีวิทยากที่ส าคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ 

๓. มีโครงข่ายคมนาคมทางทะเลที่เชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกฝั่งอันดามันและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔. มีศักยภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการท าเกษตรและการประมง  
๕. พื้นที่ส่วนใหญม่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
๖. มีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
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๗. ประชาชนสนใจและมีทกัษะกีฬา สามารถพัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะฟุตบอล 

๘. ประชากรยังไม่หนาแน่น เหมาะแก่การพัฒนาในการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง  
๙. การเมืองมีลักษณะประนีประนอม  ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์น้อย 

จุดอ่อน  (Weakness-W) 

๑. พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๒. ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น (ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม) 
มองประโยชน์ตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

๓. การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 

๔. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ 
๕. ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก 

๖. การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญยังไม่มีประสิทธิภาพ 

๗. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ 

๘. การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรไม่มีประสิทธภิาพ 
๙. ไม่มีสินค้าที่ระลึกและของฝากนักท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ 
๑๐. ภาคการเกษตรไม่มีประสิทธภิาพการผลิต ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีปัญหาด้านการตลาด 

๑๑. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้น และขาดทุนทรัพย์ในการน าเทคโนโลยีการผลิตใหม ่ๆ มาประกอบ
อาชีพ  

๑๒. เกษตรกรรายย่อยขาดความรู้และทักษะด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นรายได้เสริม 
๑๓. การพัฒนา รวบรวม การรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง (สินค้า OTOP) ยังไมม่ี

ประสิทธิภาพ 

๑๔. โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ได้มาตรฐาน 

๑๕. ต้นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าจังหวัดอื่นเนื่องจากไม่มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
๑๖. ปัญหายาเสพติดในเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น จากการลักลอบน าเข้าพืชกระท่อมจากประเทศเพื่อนบ้าน  
๑๗. การบริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ  

๑๘. แหล่งรายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการท าให้ต้องพึ่งพาการจัดสรรจากรัฐบาล 
 

โอกาส  (Opportunity-O) 
๑. กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  
๒. มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียสามารถพัฒนาเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันได้ 
๓. เป็นพ้ืนที่พัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) 
๔. จังหวัดสตูลได้รับประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกับจังหวัดกลุ่มอันดามัน ตามพรบ.การท่องเที่ยว

แห่งชาติ พ.ศ.2551 และไดร้ับการรองรับเป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESSCO เป็นโอกาสต่อการสร้าง
กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทังในระดับประเทสและระดับโลก 

๕. เป็นพ้ืนที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
๖. นักท่องเที่ยวจากสามจังหวัดชายแดนมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น  จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๗. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมาเลเซีย 

๘. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
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อุปสรรค  (Threat-T) 
๑. การท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีของมาเลเซีย ช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

๒. นักท่องเที่ยวต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ 

๓. กฎระเบียบไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
๔. ราคาสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ตกต่ าจากภาวะเศรษฐกิจโลก 

๕. ปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้อต่อการลงทุนในจังหวัด 
๖. ความเห็นของหน่วยงานตรวจสอบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๗. กรอบภารกิจอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่ชัดเจน  ท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 บรบิทภายใน 

 1) ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณฐีาน (ภายใต้สมมติฐาน) 
อัตรา
การ

ขยายตัว
ของ 
GDP 

รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
ปีที่เข้าสู ่
ประเทศ 
รายได้สูง 

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 

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
อย่างถาวรมากขึ้นเมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 

 2) การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอาย ุ
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
 3) ความเหลื่อมล้ า  
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาด
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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 4) ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องมี
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะ เพื่อรับการเติบโตของเมือง ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 5) การบริหารจัดการภาครัฐ 
 5.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตราส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ได้แก่ มาตรา 69 มาตรา 82 และมาตรา 89 เป็นต้น 
 5.2 ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

 3.2.2 บรบิทภายนอก 

 1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
โอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจะท า
ให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 3) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 3.1 แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน จะมีผลต่อทิศทางการ
วางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
 3.2 การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะน ามาซึ่งโอกาส           
ที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
 3.3 การเปิด เสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒน าแล้ว  ผู้ ประกอบการ
ภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและ
รูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น 
 3.4 ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ 12 
 3.5 ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง 
ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อมในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ
ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น 
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 4.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ               
มีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น 
 ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post 2015 Agenda) 
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 คือ การจัดท า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา 
15 ปี โดยสหประชาชาติมีก าหนดจะรับรองในเดือนกันยายน 2558 ในที่ประชุม UNGA ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวาง
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 

(ที่มา: ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) 
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ส่วนที ่3 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 

- 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. เคหะและชุมชน 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กองส่งเสริมฯ - 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

2. การเกษตร 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง - 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

1. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. เคหะและชุมชน กองช่าง - 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2. การเกษตร 
 

5.  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ - 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารทั่วไป 
2. การรักษาความสงบภายใน 
 

กองแผนฯ 
กองช่าง 
กองส่งเสริม 
กองการศึกษาฯ 
ร.ร.นิคมพัฒนาฯ 

- 

2. บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา 
2. สาธารณสุข 
3. สังคมสงเคราะห์ 
4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

3. การด าเนินงานอื่น ๆ 
 

1. งบกลาง 

7. บริหารจัดการองค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารทั่วไป 
 

1. บริหารทั่วไป กองแผนฯ 
กองกิจฯ 
ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

- 

2. บริการชุมชนและสังคม 
 

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3. ด้านการเศรษฐกิจ 
 

1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 8 ส่วนราชการ - 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 100,000  -  - 1 100,000  -  - 1 100,000           3 300,000

1.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 14 6,687,000 17 8,501,000 30 58,044,000 20 92,440,000 15 13,640,000       96 179,312,000

1.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 9,990,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1 9,990,000

รวม 16 16,777,000 17 8,501,000 31 58,144,000 20 92,440,000 16 13,740,000 100 189,602,000

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 500,000 2 500,000 2 500,000 1 350,000 1 350,000           8 2,200,000

2.2 แผนงำนกำรเกษตร 3 3,300,000 5 1,600,000 3 2,100,000 3 1,300,000 2 1,100,000         16 9,400,000

รวม 5 3,800,000 7 2,100,000 5 2,600,000 4 1,650,000 3 1,450,000 24 11,600,000

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 3,900,000 1 3,750,000 2 4,500,000 1 3,000,000 1 3,000,000         6 18,150,000

3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 10 64,569,000 20 126,031,400 41 269,430,800 22 176,640,800 30 251,796,700     123 888,468,700

รวม 11 68,469,000 21 129,781,400 43 273,930,800 23 179,640,800 31 254,796,700 129 906,618,700

4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 350,000 1 170,000 2 3,170,000 2 5,355,000 1 170,000           7 9,215,000

4.2 แผนงำนกำรเกษตร 5 950,000 5 1,000,000 4 950,000 5 2,300,000 3 600,000           22 5,800,000

รวม 6 1,300,000 6 1,170,000 6 4,120,000 7 7,655,000 4 770,000 29 15,015,000

ปี 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล

รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.01

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 127



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

5.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 14 7,960,000 11 6,460,000 11 6,710,000 10 6,510,000 10 6510000 56 34,150,000

รวม 14 7,960,000 11 6,460,000 11 6,710,000 10 6,510,000 10 6,510,000 56 34,150,000

6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 1 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 5 9,000,000

6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 150,000 1 100,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 9 1,000,000

6.3 แผนงำนกำรศึกษำ 16 20,140,000 16 15,677,920 14 14,630,000 14 15,270,000 11 13,630,000 71 79,347,920

6.4 แผนงำนสำธำรณสุข 7 3,437,075 5 2,350,000 4 1,600,000 3 1,400,000 4 16,000,000 23 24,787,075

6.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 1,000,000 1 100,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 2,000,000

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 700,000 5 700,000 7 11,350,000 6 11,000,000 5 1,000,000 28 24,750,000

6.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 12 6,670,000 22 22,991,200 19 125,627,000 17 46,927,000 14 8,850,000 84 211,065,200

6.8 แผนงำนงบกลำง 1 3,000,000 1 2,770,000  -  -  -  -  -  - 2 5,770,000

รวม 45 36,897,075 52 46,489,120 49 155,557,000 45 76,947,000 39 41,830,000 230 357,720,195

7.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 14 14,830,000 15 17,790,000 3 1,850,000 3 2,200,000 2 1,700,000 37 38,370,000

7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 1,300,000 2 200,000 3 1,600,000 2 200,000 3 1,200,000 13 4,500,000

7.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 6 11,350,000 5 3,685,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 17 18,035,000

รวม 23 27,480,000 22 21,675,000 8 4,450,000 7 3,400,000 7 3,900,000 67 60,905,000

รวมท้ังส้ิน 120 162,683,075 136 216,176,520 153 505,511,800 116 368,242,800 110 322,996,700 635 1,575,610,895

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการ 128



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 100,000  -  - 1 100,000  -  - 1 100,000          3 300,000

1.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 14 6,687,000 17 8,501,000 22 12,490,000 19 12,440,000 15 13,640,000      87 53,758,000

รวม 15 6,787,000 17 8,501,000 23 12,590,000 19 12,440,000 16 13,740,000 90 54,058,000

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 500,000 2 500,000 2 500,000 1 350,000 1 350,000          8 2,200,000

2.2 แผนงำนกำรเกษตร 3 3,300,000 5 1,600,000 3 2,100,000 3 1,300,000 2 1,100,000        16 9,400,000

รวม 5 3,800,000 7 2,100,000 5 2,600,000 4 1,650,000 3 1,450,000 24 11,600,000

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 3,900,000 1 3,750,000 2 4,500,000 1 3,000,000 1 3,000,000        6 18,150,000

3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9 54,770,000 7 32,747,000 10 50,983,000 12 64,564,000 13 80,392,700      51 283,456,700

รวม 10 58,670,000 8 36,497,000 12 55,483,000 13 67,564,000 14 83,392,700 57 301,606,700

4.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 350,000 1 170,000 2 3,170,000 1 170,000 1 170,000          6 4,030,000

4.2 แผนงำนกำรเกษตร 5 950,000 5 1,000,000 4 950,000 4 800,000 3 600,000          21 4,300,000

รวม 6 1,300,000 6 1,170,000 6 4,120,000 5 970,000 4 770,000 27 8,330,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล

(สรุปตำมแบบ ผ.02)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

สรุปตามแบบ ผ 02 129



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

5.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 14 7,960,000 11 6,460,000 11 6,710,000 10 6,510,000 10 6510000 56 34,150,000

รวม 14 7,960,000 11 6,460,000 11 6,710,000 10 6,510,000 10 6,510,000 56 34,150,000

6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 1 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 1 1,800,000 5 9,000,000

6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 150,000 1 100,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 9 1,000,000

6.3 แผนงำนกำรศึกษำ 16 20,140,000 16 15,677,920 14 14,600,000 14 15,240,000 11 13,600,000 71 79,257,920

6.4 แผนงำนสำธำรณสุข 7 3,437,075 5 2,350,000 4 1,600,000 3 1,400,000 4 1,600,000 23 10,387,075

6.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 1,000,000 1 100,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 8 2,000,000

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 700,000 5 700,000 7 11,350,000 6 11,000,000 5 1,000,000 28 24,750,000

6.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 12 6,170,000 22 22,941,200 16 10,920,000     16 9,120,000 14 8,850,000 80 58,001,200

6.8 แผนงำนงบกลำง 1 3,000,000 1 2,770,000  -  -  -  -  -  - 2 5,770,000

รวม 45 36,397,075 52 46,439,120 46 40,820,000 44 39,110,000 39 27,400,000 226 190,166,195

7.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 14 14,830,000 15 17,790,000 3 1,850,000 3 2,200,000 2 1,700,000 37 38,370,000

7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 1,300,000 2 200,000 2 1,600,000 2 200,000 3 1,200,000 12 4,500,000

7.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 6 11,350,000 5 3,685,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 17 18,035,000

รวม 23 27,480,000 22 21,675,000 7 4,450,000 7 3,400,000 7 3,900,000 66 60,905,000

รวมท้ังส้ิน 118 142,394,075 123 122,842,120 110 126,773,000 102 131,644,000 93 137,162,700 546 660,815,895

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

สรุปตามแบบ ผ 02 130



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้
ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท
บังกะโลและเกสท์เฮ้าส์
ในจังหวัดสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
มีความรู้และเข้าใจด้านระเบียบ 
ข้อกฎหมายต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
ในการประกอบธุรกิจโรงแรม
- เพ่ือให้ผู้ประกอบ การเข้าใจถึง
วิธีการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงอบจ.
ได้ถูกต้อง

 - ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท 
บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ ไม่น้อยกว่า
100  คน

100,000  -         100,000  -         100,000   มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร้อยละ 

80 ของกลุ่ม
เป้าหมาย

 - ผู้ประกอบการมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจกมากข้ึน
- อบจ.มีรายได้เพ่ิมข้ึน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานราชการและเอกชน
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

กองคลัง

        100,000                 -           100,000                 -           100,000

      1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 รักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามัน

สตูล
 - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
 - ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

 - จัดงานเพ่ือต้อนรับการท่องเท่ียว
และจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสตูล
จ านวน 1 คร้ัง

2,000,000 2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม       
- จ านวนขยะ
ท่ีจัดเก็บได้
ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

 - ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความสวยงามพร้อม
ต้อนรับนักท่องเท่ียว
 - นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดสตูล
เพ่ิมช้ึน

ส านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

    1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

     ตัวช้ีวัด    
 (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 131



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
     ตัวช้ีวัด    

 (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน
การท่องเท่ียว

 - ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคล่ือน
การท่องเท่ียวจังหวัดสตูล 
จากภาคส่วนต่าง ๆ

  - ส่งเสริมกิจกรรมตาม
มติสภาพัฒนาการท่องเท่ียว
อบจ.สตูล จ านวนไม่น้อยกว่า1 คร้ัง

1,000,000 200,000         200,000         200,000         200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียวจากการด าเนินงาน
ของสภาพัฒนาการท่องเท่ียว
จังหวัดสตูล

ส านักปลัดฯ

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่างๆ และยกระดับการท่องเท่ียวให้
มีความเข้มแข็ง

 - ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดสตูลรูปแบบต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

400,000 300,000         200,000         200,000         200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จัก
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ

4 วันเต่าโลก (World Turtle 
Day )

 - เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จากการจัด
งานวันเต่าโลกอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย

 - ร่วมจัดงานวันเต่าโลก จ านวน 1 
คร้ัง
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
3,000 คน

100,000 100,000         100,000         100,000         100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนมี
นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน สถานท่ี
ท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จักเพ่มข้ึน
- ประชาชนมีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์เต่าทะเล

ส านักปลัดฯ

5 จัดงานแข่งขันตกปลา
บาราฟิซช่ิงคัพ

 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว
ในรูปแบบกีฬา ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
มาจังหวัดสตูลเพ่ิมข้ึน

 - ร่วมจัดงานแข่งขันตกปลา
บาราฟิซช่ิงคัพ จ านวน 1 คร้ัง

100,000 100,000         100,000         100,000         100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดสตูล
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ

6 จัดงานมหกรรมของดี
วิถีตันหยงและว่ิงมหัศจรรย์
บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่างๆ และยกระดับการท่องเท่ียว
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 - ร่วมจัดงานมหกรรมของดี
วิถีตันหยงและว่ิงมหัศจรรย์
บนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล
จ านวน 1 คร้ัง

100,000 100,000         150,000         150,000         150,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - การท่องเท่ียวโดยชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ
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7 จัดงานเทศกาลส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอ าเภอละงู
(ยอนหอยหลอด)

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่างๆ และส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน

 - ร่วมจัดงานเทศกาลส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอ าเภอละงู (ยอนหอย
หลอด) จ านวน 1 คร้ัง

150,000 150,000         150,000         150,000         150,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 

8 จัดงานมรกตอันดามัน
มหัศจรรย์อาหารอร่อย 
ของดีท่ีละงู 
(La-Ngu Food Festival)

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่างๆ และยกระดับการท่องเท่ียว
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 - ร่วมจัดงานมรกตอันดามัน 
มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีท่ีละงู
จ านวน 1 คร้ัง

200,000 200,000         200,000         200,000         200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 

9 จัดอบรมมัคคุเทศก์  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะ
ให้บุคลากรด้านการท่องเท่ียว
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

 - ร่วมจัดอบรมบัตรไกด์  
จ านวน 1 คร้ัง

300,000 200,000         300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้ได้รับบัตร
ไกด์

 - บุคลากรด้านการให้บริการ
ท่องเท่ียวมีคุณภาพและเพียงพอ

ส านักปลัดฯ 

10 Satun Geopark Fossil 
Fesstival  

 - เพ่ือเป็นประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวใหม่ทาง
ธรรมชาติอุทยานธรณีสตูล
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน
- เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีคุณค่าแก่ประชาชน

 - ร่วมจัดงาน Satun Geopark 
Fossil Fesstival ปีละ 1 คร้ัง

500,000        500,000                500,000         500,000   -  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - การท่องเท่ียวของจังหวัดเป็นท่ี
รู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และต่างประเทศมากย่ิงข้ึน
 - นักท่องเท่ียวหันมาเท่ียวจังหวัด
สตูลเพ่ิมข้ึน เพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน 
- ประชาชนมีจิตส านึกในการเป็น
เจ้าบ้านเกิดความรักและหวงแหน
แหล่งท่องเท่ียวมากข้ึน

ส านักปลัดฯ
และ

อบต.ทุ่งหว้า
(คก.ประสานแผน

ฯ)

11 จัดงานจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว
ในรูปแบบกีฬา ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
มาจังหวัดสตูลเพ่ิมข้ึน

 - จัดงานจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว
 จ านวน 1 คร้ัง

300,000  -         300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

 - ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 
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12 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

 - เพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีดี สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี

 - เช่น อาคารสนับสนุนท่าเทียบเรือ
 อาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียว 
อาคารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 
เป็นต้น

110,000 551,000                500,000         500,000  -  ร้อยละ 80 ของ
อาคารท่าเทียบเรือ

ปากบาราอยู่ใน
สภาพเรียบร้อย

และใช้ประโยชน์ได้

 - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
ท่าเทียบเรือปากบารา

ส านักปลัดฯ 

13 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจังหวัดสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย
 - ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว
โดยชุมชนสู่สากล
 - สร้างรายได้แก่ชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด

 - ขับเคล่ือนกิจกรรม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

 - 200,000         200,000         200,000         200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - การท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด
สตูลเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย
 - เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
สามารถยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน

ส านักปลัดฯ

14  Satun Halal Street  - เพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหาร
ฮาลาลเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล 
และยกระดับการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐาน

 - จัดงาน Satun halal street 
จ านวน 1  คร้ัง

 - 500,000         500,000         500,000         500,000   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล
ได้รับเคร่ืองหมายเพ่ิมข้ึน
- จังหวัดสตูลมีนักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

15 ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ในระดับภูมิภาค

-เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการ   
ท่องเท่ียวสตูลให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
ย่ิงข้ึน

-กิจกรรมออกบูธของผู้ประกอบการ
ท่องเท่ียว
- กิจกรรมออกบูธผู้ผลิตสินค้า
ชุมชน/OTOP/ ของดีเมืองสตูล

 - -       1,000,000       1,000,000       1,000,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
ออกบูธ

-ประชาชนมีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน
-นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

 ส านักปลัดฯ

16 ขับเคล่ือนอุทยานธรณีโลกสตูล -เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนอุทยาน
ธรณีโลกให้มีความย่ังยืน

-จ านวน 1 คร้ัง  -  -         240,000         240,000         240,000  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

- อุทยานธรณีโลกสตูล ได้รับการ
รับรองจาก UNESCO

 ส านักปลัดฯ
อุดหนุนสมาคม
อุทยานธรณีโลก
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17 พัฒนาศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

 - เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
บริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
แก่นักท่องเท่ียว    
- เพ่ือเป็นศูนย์บริการท่องเท่ียว
ในระดับจังหวัด

 - ปรับปรุงอาคาร 
- ก่อสร้างลานจอดรถและก าแพง
กันดิน         
- ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า

-                 - 2,000,000 4,700,000 8,000,000  จ านวน 1 แห่ง  - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

กองช่าง

18 จัดกิจกรรม Street Art  - ส่งเสริมการท่องเท่ียว
- พัฒนาถนนสายพหุวัฒนธรรม
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

 - จัดกิจกรรมวาดภาพบนฝาผนัง
ริมถนนในพ้ืนท่ีเมืองสตูล 
ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ

- -           50,000  -  - จ านวนภาพ
ท่ีวาด

 - ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ

19 อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ
ฮาลาลเพ่ือยกระดับสู่ฮาลาล
เพ่ือการท่องเท่ียว

-เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดสตูล
ให้มีมาตรฐานย่ิงข้ึน

-อบรมจ านวน 1 รุ่น  -  -         100,000  -  -  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

-ผู้ประกอบการฮาลาลมีศักยภาพ
สูงข้ึน
-มีสถานประกอบการท่ีได้
มาตรฐานฮาลาลเพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

20 สร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์
เพ่ือการท่องเท่ียว

-เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

-ประกวดภาพถ่าย satun 
wonderland/Clip ส้ัน หนังส้ัน
จ านวน 1 คร้ัง

 -  -         200,000  -  -  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

-นักท่องเท่ียวรู้จักแหล่งท่องเท่ียว
ในสตูลเพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

21 สะพานข้ามห้วยในแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้
บริการสถานทีท่องเท่ียว

 - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 21.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-16.7  
E 100- 09-12.5   

 - -       1,000,000  -  -  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ร้อยละ 70

นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก
และเกิดความประทับใจใน
สถานท่ีท่องเท่ียว

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 135



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
     ตัวช้ีวัด    

 (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

22 ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง 
ภายในแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

 - เพ่ือป้องกันการพังทลายของตล่ิง
และการกัดเซาะของน้ า

 - ป้องกันการกัดเซาะตล่ิงความยาว
ไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-51-16.7  
E 100- 09-12.5       
N 06-50-33.1        
E 100- 09-27.6

- -         2,500,000      - -          ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิง
 - มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของแหล่งท่องเท่ียวและ
ประชาชนท่ีอยู่ใกล้ล าคลอง

ส านักปลัดฯ

23 สมุดภาพเมืองสตูล เพ่ือสืบค้น รวบรวม และจัดระเบียบ 
หมวดหมู่ภาพเล่าเมืองสตูลให้เป็น
ระบบ ง่ายต่อการสืบค้นและศึกษา
ความเป็นมาของเมืองสตูลในอดีต

จัดท าหนังสือสมุดภาพเมืองสตูล   -  -   -       1,000,000   -  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ร้อยละ 70

มีสมุดภาพภาพเล่าเมืองสตูล
ไว้เพ่ือสืบค้นและศึกษาความ
เป็นมาของเมืองสตูลในอดีต

ส านักปลัดฯ

24 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์  - เพ่ือเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในอาชีพ
มัคคุเทศก์
 - เพ่ือให้เยาวชนเป็นกลไกในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว

 - จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
จ านวน 1 รุ่น

 -  -  -         100,000  - จ านวนมัคคุเทศก์
น้อย

 - เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้
และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม

ส านักปลัดฯ

25 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

 - เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ของจังหวัดสตูลในรูปแบบต่างๆ 
 - เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและต่างชาติหันมาเท่ียวจังหวัด
สตูลเพ่ิมข้ึน

 - จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น 
ป้ายคัทเอาท์กลางแจ้ง/ ส่ือวีดีโอ /
วีซีดี /แผ่นพับ / วารสาร ส่ือดิจิตอล
และส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 
1 ส่ือ

1,200,000 1,500,000  -  -  - จ านวนส่ือ
ประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามท่ี อบจ.สตูล

ก าหนด

 - นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจ 
และจดจ า ท าให้นักท่องเท่ียวมา
เท่ียวจังหวัดสตูลเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ

26 ปรับปรุงระบบจัดเก็บน้ า
ท่าเท่ียบเรือปากบารา

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าไม่เพียงพอในการ
ให้บริหาร ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

 - ปรับปรุงระบบจัดเก็บน้ า
ท่าเทียบเรือปากบาราตามแบบ
ท่ีก าหนด

227,000  -  -  -  - มีปริมาณน้ าส ารอง
ได้ไม่ต่ ากว่า 
20,000 ลิตร

ต่อวัน

 - ผู้รับบริการท่าเทียบเรือ
ปากบารามีน้ าใช้เพียงพอ

ส านักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 136
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
     ตัวช้ีวัด    

 (KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

27  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ผู้น าเท่ียว

 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครผู้น า
เท่ียวในจังหวัดสตูล

 - อบรมจ านวน 1 รุ่น  - 100,000 -  -  -  ผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

 - อาสาสมัครผู้น าเท่ียวมีศักยภาพ
สูงข้ึน

 ส านักปลัดฯ

28  ส่งเสริมการท่องเท่ียวสตูล  
Satun Wonderland

 - เพ่ือก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว
และรองรับ Satun Geopark

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่าง
น้อย 2 คร้ัง

 - 200,000  -  -  -  ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

 - มีเส้นทางการท่องเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ
- นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

29 ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา
อุทยานธรณีโลกสตูล

 - เพ่ือศึกษาวิจัยต่อการพัฒนาและ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินในการ
ด าเนินการโครงการ

 - จ้างศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกสตูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดสตูล

 - 1,600,000  -  -  -  จ านวน อปท.
ท่ีศึกษาวิจัย

 - ได้น าผลการศึกษาวิจัยการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว

 ส านักปลัดฯ

     6,687,000      8,501,000    12,490,000    12,440,000    13,640,000

     6,787,000      8,501,000    12,590,000    12,440,000    13,740,000

รวม

รวมทั้งส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 137



เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP

 - เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ
 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้

 - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ 
เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน,ผลิต
ขนม
ฯลฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมอาชีพ

 -ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
 อัตราการว่างงานลดลง

กองส่งเสริมฯ

2 ส่งเสริมการลงทุน  - เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนใน
จังหวัดสตูลมากข้ึนและท างานแบบ
บูรณาการสนองนโยบายของรัฐเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสถาบัน
การเงินในระบบมากข้ึนรองรับการ
เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน

 - สนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 
จ านวน 1 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีสนับสนุน
งบประมาณ

 - มีการลงทุนในจังหวัด
สตูลมากข้ึน

กองส่งเสริมฯ

500,000 500,000 500,000 350,000 350,000

        2.2 แผนงานการเกษตร

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูล
ด้านการเกษตร

 - เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ
และแนวทางการพัฒนาการเกษตร
จังหวัดสตูล

 - ส่งเสริมกิจการสภาพัฒนา
เกษตรกรรม อบจ.สตูล
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

2,000,000 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - สามารถยกระดับการ
บริหารจัดการด้านการ
เกษตรจังหวัดสตูล

กองส่งเสริมฯ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

         2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูลท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

    2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน 138



เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 สตูลเกษตรแฟร์  - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
ส่งเสริมการแปรรูผลิตภัณฑ์ 
สร้างรายได้
- เพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ซ้ือ
พบผู้ผลิตและกระตุ้นเกษตรกรกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเก่ียวกับผลผลิต
ท้ังเชิงคุณภาพ และปริมาณ

 - จัดงานวันสตูลเกษตรแฟร์ 
จ านวน 1 คร้ัง

1,000,000 1,000,000 1,000,000   1,000,000    1,000,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ

 ร้อยละ 80

 - ประชาชนได้
ประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ทางการเกษตรของจังหวัด
สตูลให้รู้จักอย่างแพร่หลาย
 - เกษตรกรมีความรู้ใหม่
และมีรายได้ เพ่ิมข้ึนจาก
ผลผลิตทางการเกษตร

กองส่งเสริมฯ

3 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร
 - เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร

 - ส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตรให้กับเกษตรกร

300,000 - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
 - เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

กองส่งเสริมฯ

4 จัดท าและวางซ้ังเชือกเพ่ือ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเล

 - เพ่ือสร้างจิตส านึกร่วมและความ
เข้มแข็งภายในชุมชนในการร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเล
โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลหน้าชุมชน
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ให้มีปริมาณสัตว์
น้ าทะเลเพ่ิมมากข้ึนและย่ังยืน
- เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาชีพ
ให้กับชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีท า
ประมงในบริเวณชายฝ่ังทะเลของ
จังหวัดสตูล

 - จัดท าและวางซ้ังเชือก
ในพ้ืนท่ีอ าเภอท่ีติดชายฝ่ัง
ทะเล จ านวน  3  จุด

-  -    1,000,000  -  -  จ านวนสัตว์น้ า
ท่ีเพ่ิมข้ึน

 - สามารถอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า
ทะเล โดยให้ซ้ังเชือก
ท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเพาะ
ฟักสัตว์น้ าทะเลวัยอ่อน 
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าทะเล
ขนาดเล็ก 
- ชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้าน
มีความม่ันคงทางอาชีพ
- คุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงดีข้ึน

กองส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน 139



เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5  ส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านพืช  - เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร
- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร

 - เกษตรกร แกนน าเกษตรกร
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ
เกษตรด้านพืชและประชาชน
ผู้สนใจท่ัวไป ท้ัง 7 อ าเภอ

 - 200,000   -   -   -  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริมฯ

6  ส่งเสริมอาชีพเกษตรด้าน
ปศุสัตว์

 - เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร
- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร

 - แกนน าเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะในจังหวัดสตูล จ านวน 
60 คน

 - 100,000   -   -   -  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริมฯ

7  ส่งเสริมอาชีพเกษตรด้าน
ประมง

 - เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร
- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกร

 - แกนน าเครือข่ายประมง
พ้ืนบ้าน 4 อ าเภอท่ีติด
ชายฝ่ังทะเลของจังหวัดสตูล 
จ านวน 60 คน

 - 100,000  -  -   -  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

 กองส่งเสริมฯ

    3,300,000     1,600,000     2,100,000      1,300,000   1,100,000

3,800,000 2,100,000 2,600,000 1,650,000 1,450,000รวมท้ังส้ิน 

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน 140



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ
อันตรายบนถนน

เพ่ือลดอุบัติเหตุ และเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎร

 - ปรับปรุงผิวจราจรและ
ก่อสร้างเคร่ืองหมายจราจร
ไฟกระพริบ/ไฟแสงสว่าง
ตามทางแยก บริเวณจุดเส่ียง
อันตรายบนถนนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.สตูล

 -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
 - ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

2 ติดต้ังระบบส่องสว่าง 
(High Mast)

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

 - เพ่ือติดต้ังระบบ
ส่องสว่าง ในพ้ืนท่ี จ.สตูล 

3,900,000  - 1,500,000  - -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
แขวงทาง
หลวงสตูล

3 ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือแก้ไข
อุบัติเหตุ

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

 - ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร  - 3,750,000  -  - -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
อุดหนุนแขวง
ทางหลวงสตูล

3,900,000 3,750,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000

โครงการ วัตถุประสงค์

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

  ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล   ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

งบประมาณ

รวม

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

       3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 141



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 สาย สต.ถ.1-0056   
บ้านควนบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยใน
การ คมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  1.496  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
 N 06-50-15.2             
E 100-05-44.0   
N 06-51-58.4     
E 100-06-04.7

- -                 -                   6,732,000        -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง   ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ผิวจราจร คสล.) 

2 สายสต.ถ.1-0009       
บ้านควนไสน - คลองละงู
(ต.ก าแพง, ต.เขาขาว, 
ต.น้ าผุด  อ.ละงู)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.       
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-56-24.6
E 099-47-03.4
N 06-56-27.2
E 099-52-21.4

 -  - 8,400,000                    -   8,400,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 142



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

3 สาย  สต.ถ.1-0058     
บ้านปลักสาวสูง - 
บ้านทุ่งพัก 
(ต.ควนกาหลง, ต.ทุ่งนุ้ย 
อ.ควนกาหลง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 4.251  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
 N 06-50-40.6               
 E 100-04-50.1              
N 06-52-32.8                
E 100-05-53.5

- -               4,500,000        -                      9,067,000         ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

4 สายสต.ถ.1-0068  
หมู่ท่ี 3 ต.ฉลุง - หมู่ท่ี 7 
ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 ระยะทาง 1.828 กม.         
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-43-07.1 
E 100-03-53.8 
N 03-42-37.8                 
E 100-03-14.0

- - 8,370,000        -                 -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

5 สาย สต.ถ.1-0074 
บ้านน้ าร้อน                    
(ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง) 

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง  0.120 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.   
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-50-55.4   
E 100-08-00.0 
N 06-50-51.8  
E 100-08-01.9

- - 576,000          -                 -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 143



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

6 สาย สต.ถ.1-0033
บ้านวังปริง-บ้านเกาะไทร 
(ต.ท่าเรือ, ต.แป-ระ 
อ.ท่าแพ)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 2.025 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-48-46.6                
E 099-56-25.2              
N 06-29-29.9                
E 099-56-35.9

- -               8,550,000        -               -                ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

7 สายสต.ถ.1-0008 
บ้านปากทางใหม่ - บ้านผัง36
(ต.ละงู อ.ละงู, ต.แป-ระ 
อ.ท่าแพ, ต.อุเจริญ 
อ.ควนกาหลง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.
ระยะทาง 1.500 กม.           
  ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-28.4
E 099-53-03.3
N 06-53-22.2
E 099-53.37.8

 -  - 6,300,000  -                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

8 สาย  สต.ถ.1-0048 
บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ
(ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 2.000  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-39-18.1  
E 100-00-52.3
N 06-41-25.8 
E 100-01-25.7

- -                 7,800,000        -                 -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 144



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

9 สาย  สต.ถ.1-0089 
บ้านนางแก้ว - บ้านป่าแก่
บ่อหิน (ต.น้ าผุด อ.ละงู, 
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  1.175  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 07-00-48.9
E  099-50-47.5  
N 07-01-01.4    
E 099-50-03.3

- -                 5,700,000        -                 -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

10  สาย สต.ถ. 1-0082       
หัวสะพานละงู - บ้านผัง 17,
บ้านผัง 18 (ต.นิคม
พัฒนา  อ.มะนัง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม.       
  ตามแบบท่ีก าหนด
 N 06-58-17.8
E 099-53-18.4                  
   N 06-58-39.5
E 099-55-02.3

 - -                   -         7,850,000                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

11 สาย สต.ถ.1 - 10017 
บ้านเกตรี - บ้านวังพะเนียด  
(ต.เกตรี อ.เมืองสตูล)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 2.000  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-68-19.6
E 100-09-64.3
N 06-69-39.5
E 100-10-75.7

                   -   - - 8,400,000 -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 145



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

12 สายสต.ถ.1-0037 แยกทาง
หลวง406 - ทางหลวง 
4051 ต.บ้านควน, 
ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขายและลดการ
จราจรในเส้นทางหลักในเขตเมือง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-40-47.7
E 100-03-55.1
N 06-39-57.6
E 100-03-55.0

 -                   -    - 7,800,000                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

13 สายสต.ถ.1- 0003 
บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ, ต.สาคร 
อ.ท่าแพ

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.000 -
1.00 ม.
ระยะทาง 6.390 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-49.29.0
E 099-56-00.6
N 06-49-33.6
E 099.52-42.5

 -  -  - 8,400,000  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

14 สาย  สต.ถ.1-0052           
 หมู่ท่ี 4 ต.คลองขุด - 
บ้านโคกพยอม ต.พิมาน
(เทศบาลเมืองสตูล)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  1.145  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
 N 06-36-58.8   
E 100-05-23.9  
N 06-36.57.8 
E 100-05-27.8

- -                 -                 5,000,000        -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 146



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

15 สาย สต.ถ. 1 - 0030 
ทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว
น้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย
อ.ควนกาหลง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ไหล่ทางข้างละ 0.00- 1.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-16.7
E 100-09-12.5
N 06-50-33.1
E 100-09-27.6

                   -   - - - 7,800,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

16 สายสต.ถ.1-0038 
รร.บ้านปากละงู - บ้านท่า
ชะมวง (ต.ละงู  อ.ละงู)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขายและลดการ
จราจรในเส้นทางหลักในเขตเมือง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.000  กม.          
 ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-14.4
E 99-47-03.7
N 06-48-09.0
E 99-48-35.7

 - -                  -  - 8,400,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

17 สาย สต.ถ.1-0043
หมู่ท่ี 3,9 ต.ท่าแพ - หมู่ท่ี 4
ต.ควนกาหลง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 4.921 กม.       
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-48-35.9
E 099-57-38.7
N 06-49-29.1
E 099-59-44.3

7,881,000 - - -         8,500,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 147



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

18 สาย สต.ถ.1 - 0060 
บ้านยางในคง หมู่ท่ี 12     
ต.ละงู อ.ละงู

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง  1.179 กม
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-35.6
E099-47-31.9       
N 06-50-53.7 
E 099-48-40.7

6,325,000 - - - 4,000,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

19 สาย สต.ถ.1- 0057 
บ้านน้ าหรา - บ้านควน
กาหลง (ต.ทุ่งนุ้ย,
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 2.560 กม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-92-44.3
E 9100-08-53.2
N 06-85-84.2
E 100-11-40.5

2,643,000 - - - 5,800,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

20 สายสต.ถ.1-0019 
บ้านทุ่งหญ้าแดง-บ้านกาลัน
ยีตัน  อ.เมือง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.
ระยะทาง 4.425 กม. 
 ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-43-36.9
E 100-00-55.3
N 06-42-50.5
E 099-59-05.9

11,646,000  -  -   - 9,457,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 148



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

21 สาย สต.ถ. 1-xxxx      
บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน 
(ต.บ้านควน , ต.ควนขัน   
อ.เมืองสตูล)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-39-13.50
E 100-03-05.00
N 06-38-48.80
E 100-03-37.50

4,997,000 -  -                    -   7,800,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

22 สาย สต.ถ. 1-0065
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว
 (ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 07-03-16.50
E 99-44-02.70
N 07-02-32.70
E 99-44-18.40

 - 6,768,000                   -                      -           7,000,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

23 สาย สต.ถ.1-0029       
บ้านปาดังบูโล๊ะ - บ้านทุ่ง
วิมาน  (ต.บ้านควน อ.เมือง
สตูล)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ระยะทาง 1.382  กม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-41-51.6      
E 100-02-55.5 
N 06-41-10.2   
E 100-02-50.5

6,505,000  -  -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 149



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

24  สาย สต.ถ. 1-0013 
บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง 17 
 (ต.น้ าผุด อ.ละงู , ต.นิคม
พัฒนา  อ.มะนัง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.000 กม.
 ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-58-15.20
E 99-51-38.10
N 06-58-32.90
E 99-52-37.90

8,846,000  -  -  -                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง
(คก.ประสานแผน)

25 สาย สต.ถ. 1 - xxxx  
บ้านบูเก็ตยามู-บ้านนาปริก
ต.ควนโดน อ.ควนโดน

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 0.800 กม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-48-43.9
E 100-06-39.5
N 06-48-24.1
E 100-06-28.8

2,277,000 - - - -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

26  สาย สต.ถ. 1-0071 
บ้านพรุต้นอ้อ - บ้านสวนไทย
(ต.ท่าเรือ, ต.แป-ระ อ.ท่าแพ)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.244 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-09.50
E 099-54-00.10
N 06-49-23.80
E 099-53-50.10

 - 3,794,000                   -    -                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 150



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

27 สาย สต.ถ.1-0073 
บ้านค่ายรวมมิตร - 
บ้านคลองก่ัว (ต.ทุ่งนุ้ย 
อ.ควนกาหลง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 0.944 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-54-21.1
E 100-07-45.5
N 06-54-40.1
E 100-07-28.3

 - 3,672,000 - -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

28 สาย สต.ถ. 1 - 0012
รร.บ้านตูแตหร า - ท่าเรือ
บินตี (ต.ก าแพง อ.ละงู)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 1.225 กม
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-92-12.9
E 99-74-11.5
N 06-92-09.0
E 99-72-91.8

                   -   6,037,000 - -                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

29 สาย สต.ถ. 1 - 0067 
แยกทางหลวง 416 - 
บ.นาแก้ว (ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน, ต.ท่าแพ 
อ.ท่าแพ)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม.
ระยะทาง 2.612 กม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-48-39.9   
E 100-01-07.5     
N 06-48-47.4     
E 099-59-43.5

9,286,000 - -                   -    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 151



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เข่ือน สะพาน ท่อเหล่ียมและตล่ิง ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

30 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 
บนสายทางถนน สต.ถ.
1-0084 หน้าโรงเรียนบ้าน
ห้วยมะพร้าว - ผัง 41 
(ต.ก าแพง อ.ละงู)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาด 1.20x1.20x10.00 ม.
จ านวน 2 ช่อง              
ตามแบบท่ีก าหนด

- - 300,000          -                 -                  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

31 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 
บนสายทางถนน สต.ถ.
1-0005 บ้านทุ่งดินลุ่ม - 
บ้านคีรีวง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จ านวน 3 ช่อง              
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 07-05-01.9 
E 099-48-41.9

- - 487,000          -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

32 ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง 
คลองม าบัง หมู่ท่ี 5
ต.บ้านควน อ.เมือง

 - เพ่ือป้องกันการพังทลายของตล่ิง
และการกัดเซาะของน้ าบริเวณตล่ิง
และถนนท่ีเลียบล าคลอง

 - ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง
ความยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด     
N 06-42-23.4        
E 100- 03-34.3

- -  - 5,800,000         -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิง มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
ท่ีอยู่ใกล้ตล่ิง

กองช่าง

33 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บนสายทางถนน สต.ถ.
1-0043 หมู่ท่ี 3,9 
ต.ท่าแพ - หมู่ท่ี 4   
ต.ควนกาหลง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง  8.00 ม.          
ยาว  25.00 ม.              
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-49-21.8         
E 099-59-03.5

- -  - 4,400,000        -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 152



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

34 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ในสายทางหมู่ท่ี 1 
ต.ปากน้ า - หมู่ท่ี 6 
ต.แหลมสน  อ.ละงู

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.  
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-53-58.2
E 099-41-53.7

                   -   - - 1,800,000  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

35 ก่อสร้างสะพาน คสล.
บนสายทางถนน
สต.ถ.1-0013 
บ้านทุ่งไหม้ - ผัง 17       
(ต.น้ าผุด อ.ละงู)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง  8.00 ม.          
ยาว  16.00   ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-58-19.8   
E 099-51-11.5

- - - 2,800,000         -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

36 ก่อสร้างสะพาน คสล.  
บนสายทางถนน
สต.ถ.1-0065 
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว 
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง  8.00 ม.          
ยาว  16.00  ม.              
ตามแบบท่ีก าหนด

- - - 2,810,000         -   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

37 ก่อสร้างสะพาน คสล.
บนสายทางถนน สต.ถ.
1-0093 บ้านคลองหัก - 
บ้านวังโต๊ะเสด (ต.วังประจัน
อ.ควนโดน)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง  7.00 ม.
ยาว 18.00  ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-49-03.9  
E 100-08-13.3

- - -                 2,772,000         -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 153



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

38 ก่อสร้างท่อเหล่ียม 
คสล.บนสายทางถนน 
สต.ถ.1-0013 บ้านทุ่งไหม้ -
ผัง 17 (ต.น้ าผุด อ.ละงู)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จ านวน 3 ช่อง              
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-58-16.2
E 099-51-21.3

- - - - 448,700           ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

39 ก่อสร้างสะพาน คสล.  
สาย สต.ถ. 1-0097     
บ้านผัง 19 ม. 8 
ต.นิคมพัฒนา - รร.ปาล์ม
พัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา
อ.มะนัง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง  9.00 ม.          
ยาว 20.00 ม.              
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-58-41.6
E 099-55-05.4

- - - - 3,960,000         ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

40 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.   
สาย  สต.ถ.1-0022 
บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42   
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จ านวน 2 ช่อง              
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-53-39.7 
E 099- 57-31.6

- - - -                 300,000           ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 154



ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
      เป้าหมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี

41 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บ้านซอย 2 หมู่ท่ี 3 
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 32.00 ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-28.5
E 100-00-58.7

3,650,000 - - -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

42 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บนเส้นทางสาย สต.ถ. 
1-0005 บ้านทุ่งดินลุ่ม - 
บ้านคีรีวง อ.ทุ่งหว้า

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 12.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 07-03-49.03
E 99-48-57.52

 - 1,608,000  -  -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

43 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บนเส้นทางสาย สต.ถ. 
1-0059 บ้านซอย 9 - 
บ้านซอย 8 อ.ควนกาหลง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ขนาดกว้าง 9.00 ม.
ยาว 11.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-52-21.93
E 100-00-30.60

 - 1,582,000  -  -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

54,770,000  32,747,000  50,983,000  64,564,000  80,932,700  

58,670,000 36,497,000 55,483,000 67,564,000 83,932,700รวมท้ังส้ิน

 รวม 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดการขยะอันตราย 
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือร่วมด าเนินการกับเครือข่าย
อปท.หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ ในการ
สนับสนุนส่งเสริมและการรวบรวมและ
ก าจัดขยะอันตรายตามหลักวิชาการ

 - จัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย
จากเครือข่าย อปท. หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม 
และหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า
50 แห่ง  
- จัดจ้างขนส่งขยะอันตรายและ
ท่ัวไป ปีละ 2 คร้ัง หรือน้ าหนัก
ไม่น้อยกว่า 2 ตัน/ปี            
 - ปรับปรุงโรงจัดเก็บขยะ

350,000             170,000       170,000         170,000       170,000  ปริมาณขยะ
ท่ีน าไปก าจัด

 - ขยะอันตรายมีปริมาณลดลง  
 - ขยะอันตรายได้รับการก าจัด
ตามหลักวิชาการ

กองช่าง

2 ก่อสร้างศูนย์รวบรวมและ
ขนถ่ายขยะอันตรายจังหวัด
สตูล

 - เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและ
ขนถ่ายขยะอันตรายจาก อปท. 
โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

 - ศูนย์รวบรวมและขนถ่ายขยะ
อันตราย ตามแบบมาตรฐาน       
 - สถานท่ีกักเก็บของเสีย
อันตรายจากชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 
ไม่น้อยกว่า 252 ตรม.

 -  - 3,000,000  -  - ปริมาณขยะ
อันตราย

 - จังหวัดสตูล มีสถานท่ีจัดเก็บและ
ถ่ายขยะอันตรายท่ีมีความปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักวิชาการ

กองช่าง

350,000 170,000 3,170,000 170,000 170,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุลและย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด
(KPI)

  ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ส่ังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 156



เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

        4.2 แผนงานการเกษตร

1 สนับสนุนการติดต้ังทุ่นจอด
เรือจุดชมปะการังธรรมชาติ

 - เพ่ือป้องกันแนวปะการังธรรมชาติ
น้ าต้ืนจากนักท่องเท่ียว และการ
ท้ิงสมอของเรือน าเท่ียว

 - พ้ืนท่ีท่องเท่ียวทางทะเล
จังหวัดสตูล เช่น  อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
หมู่เกาะเภตรา เป็นต้น

200,000 450,000 450,000 200,000 200,000  จ านวนแห่ง  - สามารถป้องกันแนวปะการัง
จากการถูกท าลายจากนักท่องเท่ียว
และสมอเรือน าเท่ียว

กองช่าง

2 คลองสวยน้ าใส  - เพ่ือรณรงค์ติดตามคุณภาพน้ า
ในแม่น้ าล าคลองของจังหวัดสตูล

 - มีกิจกรรมการอนุรักษ์ / และ
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ในแม่น้ าล าคลอง เช่น คลองละงู
คลองดุสน คลองท่าแพ  เป็นต้น

300,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ความสะอาด
เพ่ิมข้ึน

 - แหล่งน้ า แม่น้ าล าคลอง ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าและพัฒนา
ปรับปรุง

กองช่าง

3 จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย 
Green City

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรม เครือข่าย  
Green City จังหวัดสตูล ระดับจังหวัด
/ภาค / ประเทศ             
- เพ่ือให้มีรูปแบบกิจกรรมขับเคล่ือนท่ี
เป็นรูปธรรม

 - สนับสนุนเครือข่าย  Green 
City เข้าร่วมจัดกิจกรรมระดับ
จังหวัด/ภาค/ประเทศ อย่างน้อย
 1 คร้ัง ต่อปี

300,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - เกิดความร่วมมือในเครือข่ายการ
ด าเนินงานในระดับภาค
- เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมในระดับ
ภาคและระดับพ้ืนท่ีโดยอาศัยความ
ช่วยเหลือพ่ึงพากันระหว่างเครือข่าย
- รูปแบบกิจกรรมการขับเคล่ือน
กิจกรรมท่ีเป็นธรรม

กองช่าง
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการจัดการขยะ

- เพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา 
และต่อยอด หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนากลไกให้เกิดความร่วมมือ
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การจัดการขยะท่ีถูกต้อง
- เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างพลังจิตอาสา
จากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ขยะ

- จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
จัดการขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรต่างๆ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

100,000      100,000 100,000 200,000  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และสืบสาน
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และได้ร่วมกันขับเคล่ือน
การท างานด้านจิตอาสาในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและ
เกิดพลังจิตอาสา และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองช่าง

5 ท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว

 - จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพ่ือให้
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์กร
ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสถาบันฯ 
ในวันส าคัญ 
- เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

 - จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือเป็น
การเทิดพระเกียรติและได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

50,000 50,000  -  -  -  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - พ้ืนท่ีปลูกต้นไม้ของจังหวัดสตูล
เพ่ิมข้ึน
- ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
องค์กรได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
กองช่าง

950,000 1,000,000 950,000 800,000 600,000

1,300,000 1,170,000 4,120,000 970,000 770,000รวมท้ังส้ิน

รวม
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1 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฎอน

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณีและค าสอน 
ในการร่วมกันประกอบอาหาร 
ร่วมละศีลอด ละหมาดตารอเว๊ียะ 
ศึกษาหลักธรรม ท าความดี และ
ให้อภัยซ่ึงกันและกัน
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้คุณค่า
ในการปฏิบัติศาสนกิจ คุณธรรม
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติศาสนา ได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน 
ณ มัสยิด บานาซะฮ์ของแต่ละชุมชน
- เพ่ือสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดี
 สร้างความสามัคคี สมานฉันท์ให้แก่
ประชาชน

 - จัดอบรมหลักธรรมและ
หลักการปฏิบัติตนในเดือน
รอมฎอนให้กับประชาชน
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ในมัสยิด/บานาซะฮ์ ทุกแห่ง

   2,000,000     2,000,000       2,000,000      2,000,000     2,000,000  ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

 - ผู้นับถือศาสนาอ่ืนได้เข้าใจถึง
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามใน
เดือนรอมฎอน
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันท์
และสันติสุขของประชาชนในจังหวัด
สตูล
- ได้ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาตาม
หลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม
- ประชาชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
และท ากิจกรรมร่วมกัน

กอง
การศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

       5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

      5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 159
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัด
สตูล

 - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ท ากิจกรรม 
ศึกษาและร่วมสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินไทย
- เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ช่ือเสียงและการท่องเท่ียวของจังหวัด
สตูล

 - จัดการแข่งขันว่าวประเพณี
 ีจังหวัดสตูล ท่ีประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่างๆ  ให้ประชาชน
ได้ศึกษา และร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 10 กิจกกรรม  
- จ านวนว่าวท่ีเข้าร่วมแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว
 - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

  3,100,000   2,700,000       2,700,000      2,700,000     2,700,000  จ านวนว่าวท่ีส่ง
เข้าร่วมแข่งขัน

 - เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ท า
กิจกรรมศึกษาและร่วมสืบทอด
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ช่ือเสียงและการท่องเท่ียวของ
จังหวัดสตูล
- เกิดความร่วมมือและเครือข่าย
อันดีต่อกันของประชาชน นักกีฬา
ว่าวและนักท่องเท่ียวท้ังในและ
ต่างประเทศ

กอง
การศึกษาฯ

3 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  
(อีด้ิลฟิตรี)

- เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินให้
คงอยู่ตลอดไป 
-เพ่ือสร้างจิตส านึกค่านิยมท่ีถูกต้อง 
มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทท่ีดี
- เพ่ือสร้างความรัก สามัคคี 
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวและ
ชุมชน ลดปัญหา ท่ีเกิดข้ึนในสังคม

-กิจกรรมภายในงานไม่น้อยกว่า
 5 กิจกรรม 
- ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน
- ประชาชนเข้าร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

 500,000  500,000         500,000        500,000        500,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม
งานไม่น้อยกว่า 
3,000 คน
- ภาคเอกชนและ
หน่วยงาน
ต่างเข้าร่วมจัดงาน
ไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยงาน

 - ประชาชนได้ความรู้และตระหนัก
ถึงวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์ไปสู่
เยาวชนรุ่นหลัง
-เด็กเยาวชนและประชาชนมี
จิตส านึกค่านิยมท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม มารยาทท่ีดี

กอง
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 160
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

4 จัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติ
ท่านศาสดามูฮัมมัด

- เพ่ือให้ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ได้ร าลึกถึงชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด 
(ซ.ล.)
- เพ่ือเผยแพร่พระจริยวัตรของท่าน
ศาสดามูฮัมหมัดแก่มวลมนุษยชาติ
- เพ่ือสร้างความสามัคคีของ
พ่ีน้องมุสลิมจังหวัดสตูล

 - จัดงานวันร าลึกเกียรติ
ประวัติท่านศาสดามูฮัมมัด
ให้พ่ีน้องมุสลิมในจังหวัดสตูล 
และพ่ีน้องต่างศาสนิก 
มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 300 คน

300,000      300,000      400,000        400,000       400,000        จ านวนผู้เข้าร่วม
 ไม่น้อยกว่า 300 

คน

- ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจถึง
ชีวประวัติท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด
- พ่ีน้องชาวมุสลิมมีความรักความ
สามัคคี
- พ่ีน้องมุสลิมและศาสนิกอ่ืนๆ
สามารถเข้าใจถึงความส าคัญของ
ชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัดมากข้ึน

กอง
การศึกษาฯ
คกก.อิสลาม
ประจ าจังหวัด

สตูล

5 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

- เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน
 ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาคน
- เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
- เพ่ือส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรม
น าเด็ก เยาวชน ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เข้าวัดท าบุญ
ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และ
ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา

-จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ท่ีนับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 100 คน

70,000        70,000        70,000          70,000         70,000         - กิจกรรมท่ีจัดให้
ประชาชนร่วม
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม
- เด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าใจ
หลักธรรมค าสอนในระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายท่ีเข้มแข็ง ปลอด
จากยาเสพติดและอบายมุข 
สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

กอง
การศึกษาฯ
พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

6 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

- เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน
 ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาคน
- เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
- เพ่ือส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรม
น าเด็ก เยาวชน ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เข้าวัดท าบุญ
ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และ
ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา

 '- จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
เข้าร่วมท ากิจกรรม

      100,000       100,000         100,000        100,000        100,000  - กิจกรรมท่ีจัดให้
เด็กนักเรียน 
ประชาชนร่วม
กิจกรรม และร่วม
แข่งขันไม่น้อยกว่า 
4 กิจกรรม
- เด็กนักเรียน 
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 300 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าใจ
หลักธรรมค าสอนในระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายท่ีเข้มแข็ง ปลอด
จากยาเสพติดและอบายมุข 
สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

กอง
การศึกษาฯ
พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

7 อบรมศิลจาริณี  - เพ่ือให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้ศึกษา
และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา 
- เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีกริยา 
อุปนิสัยท่ีดีงามเป็นเยาวชนท่ีดี
ของชาติ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็ก 
เยาวชนเพศหญิงในจังหวัดสตูล 
ไม่น้อยกว่า 
80 คน

100,000      100,000              100,000        100,000        100,000  จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 
ไม่น้อยกว่า 

80 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าใจ
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา
เกิด ความรัก ความกตัญญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายท่ีเข้มแข็ง ปลอด
จากยาเสพติดและอบายมุข 
สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ าวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

อบจ.สตูล 
(กอง

การศึกษาฯ)
พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล
พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

8 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 
วันเข้าพรรษา

- เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน
 ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาคน
- เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
- เพ่ือส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรม
น าเด็ก เยาวชน ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เข้าวัดท าบุญ
ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และ
ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา

-จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ท่ีนับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 100 คน

        40,000         40,000           40,000          40,000         40,000  ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 100 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าใจ
หลักธรรมค าสอนในระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายท่ีเข้มแข็ง 
ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ าวันและรักษาระเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

กอง
การศึกษาฯ
พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

9 อบรมสามภาคฤดูร้อน - เพ่ือให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้ศึกษา
และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา
- เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
ยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีกริยา 
อุปนิสัยท่ีดีงามเป็นเยาวชนท่ีดี
ของชาติ

    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เด็ก เยาวชนเพศชาย ในจังหวัด
สตูล ไม่น้อยกว่า 100 คน

200,000      200,000      200,000        200,000       200,000        จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า 100 คน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าใจ
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพจิตและกายท่ีเข้มแข็ง ปลอด
จากยาเสพติดและอบายมุข 
สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ าวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ
ไว้

กอง
การศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

10 ส่งเสริมประเพณีชักพระ  - เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ 
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความตระหนักอนุรักษ์
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความรักสามัคคีสมานฉันท์
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 '- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
ชักพระให้ประชาชนในจังหวัด
สตูลได้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
- 5 กิจกรรมท่ีจัดให้ประชาชน
เข้าร่วม

 400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  - 5 กิจกรรม
ท่ีจัดบริการ
ให้ประชาชน
ได้ร่วมงาน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
 5,000 คน

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
- ประชาชนได้มีประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินอยู่คู่จังหวัดสตูลให้คนรุ่น
หลังสืบทอดต่อไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

11 แข่งขันเรือท้องแบนประเพณี - ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่
- สร้างความสามัคคี เช่ือมความ 
สัมพันธ์ท่ีดีในชุมชนและให้เยาวชน
ได้มีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญ
ของงานประเพณี

-ร่วมจัดงานแข่งขันเรือ
ท้องแบนประเพณีต าบล
นาทอน จ านวน 1 คร้ัง

 50,000  50,000  -  -  -  - จ านวนคร้ังท่ี
จัดการแข่งขัน
- ประชาชนมาร่วม
งานไม่น้อยกว่า 
1000 คน

- สืบสานประเพณีการแข่งขันของ
ท้องถ่ิน
- เกิดความสามัคคีในชุมชน และ
เยาวชนเห็นความส าคัญของงาน
ประเพณีจากการมีส่วนร่วม

กอง
การศึกษาฯ

12 ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

  - เพ่ือสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป                
 - เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
สมานฉันท์และสันติสุขของประชาชน
ในจังหวัดสตูล                          
 - เพ่ือให้ประชาชนได้พบปะแลกเปล่ียน
เรียนรู้น าประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนา
ชุมชน

 ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่า 120 คน

550,000        -   -    -   - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

 - ประเพณีท้องถ่ินได้คงอยู่คู่จังหวัด
สตูล  
- ประชาชนน าความรู้มาพัฒนา
ประเพณีชุมชน                        
- จังหวัดสตูลอยู่ร่วมกันด้วยความ
สันติสุข สมานฉันท์

กอง
การศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้ตับตัวช้ีวัด(KPI)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

13 ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  - เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ 
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความตระหนักอนุรักษ์
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความรักสามัคคี 
สมานฉันท์ของประชาชนใน
จังหวัดสตูล

- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
ถือศีลกินเจให้ประชาชนเช้ือ
สายจีนในจังหวัดสตูลได้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- 2 กิจกรรมท่ีจัดให้ประชาชน
เข้าร่วม

 350,000
.

 -  -  -  -   2 กิจกรรมท่ีจัดให้
ประชาชนร่วมงาน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 2,000 
คน

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
- ประชาชนได้มีประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินอยู่คู่จังหวัดสตูลให้คนรุ่น
หลังสืบทอดต่อไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

14 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ 
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความตระหนักอนุรักษ์
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

- ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทงให้
ประชาชนในจังหวัดสตูล
ได้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 2,000 
คน
- 4 กิจกรรมท่ีจัดให้ประชาชน
เข้าร่วม

      200,000   -        200,000  -  -   4 กิจกรรมท่ีจัดให้
ประชาชนร่วมงาน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 2,000 
คน

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
- ประชาชนได้มีประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินอยู่คู่จังหวัดสตูลให้คนรุ่น
หลังสืบทอดต่อไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

7,960,000 6,460,000 6,710,000 6,510,000 6,510,000รวมท้ังส้ิน
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1 พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล
 - เพ่ือเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล
และบุคลากรของอบจ.สตูล

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดสตูล
และบุคลากรของอบจ.สตูล
 จ านวน 6 รุ่น รุ่นละ 70 
คน  รวม 420 คน

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000   - ร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและมี
ความรู้เก่ียวกับ 
พรบ.ว่าด้วยการ
กระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2559

 -ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และใช้กับชีวิตประจ าวันได้มาก
ย่ิงข้ึน 
 - ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล สามารถรู้
ขอบเขตการใช้งานคอมพิวเตอร์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 
มากย่ิงข้ึน

กองแผนฯ

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

งบประมาณ

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รวม

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 166



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

 - เพ่ือให้เครือข่ายอปพร./หน่วย
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านสาธารณ
ภัยท้ังทางบกและทะเลได้มีการ
อบรมร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ท างานและเชิดชูเกียรติ อปพร. 
ท่ีมีผลงานดีเด่น

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ท่ีเก่ียวข้องด้านสาธารณภัย 
ท้ังทางบกและทะเล
 - จัดอบรม/สัมมนาเพ่ือให้
ความรู้ด้านภัยพิบัติต่างๆ 
แก่ประชาชน เยาวชน 
ในพ้ืนท่ี จ.สตูล

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรม

  -เครือข่ายอปพร./หน่วยงานอ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวข้องด้าน
สาธารณภัยได้ร่วมกันแสดงออก
และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างกัน

กองช่าง

2 ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล

 - เพ่ือสนับสนุนการจัดอบรม/
สัมมนาให้ความรู้ประชาชน 
เยาวชน ด้านภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
จ.สตูล เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย อุบัติเหตุท้ังทางถนน
และทะเล เป็นต้น

 - จัดอบรม/สัมมนาเพ่ือให้
ความรู้ด้านภัยพิบัติต่างๆ 
แก่ประชาชน เยาวชน 
ในพ้ืนท่ี จ.สตูล

50,000 - 50,000 50,000 50,000  จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม

  -ประชาชนและเยาวชนได้รับ
ความรู้และรู้จักภัยพิบัติต่างๆ 
และสามารถเตรียมรับมือภัยพิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

กองช่าง

150,000 100,000 250,000 250,000 250,000
     6.3 แผนงานการศึกษา

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน
การศึกษา

 -เพ่ือร่วมออกแบบแนวทาง
การศึกษาให้ตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของสตูล
- เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
และคุณภาพการศึกษาของสตูล
- เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของ
จังหวัดสตูลในระยะยาว
-เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล

 - จัดอบรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของ
จังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 1 
คร้ังต่อปีงบประมาณ 
(ปี 2561)
- จัดประชุมอบรม
คณะกรรมการ สภาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง/
ปีงบประมาณ
- จ านวนกิจกรรมท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม/ปีงบประมาณ

1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -จัดกิจกรรมเพ่ือ
ยกระดับการศึกษา
จังหวัดสตูล ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม/
ปีงบประมาณ 
'- จัดประชุม
คณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง/
ปีงบประมาณ

- ผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐานการศึกษา
ของจังหวัดสตูล
ยกระดับข้ึน
- ครูและผู้บริหารได้รับความรู้และ
ทักษะในการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการศึกษา
- ความร่วมมือของทุกหน่วยงานใน
การท่ีจะพัฒนาและยกมาตรฐาน
การศึกษา

กองการศึกษาฯ

รวม

      6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

 - เพ่ือสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็ก
และเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่เด็ก  และ
เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด
- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและครูศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

 - คณะครู และนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ครุสัมพันธ์) จ านวน 
150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
ในจังหวัดสตูลเข้าร่วมการ
แข่งขันมหกรรมวิชาการ
เพ่ือทดสอบความรู้ ความ
สามารถกับสมาคมคุรุสัมพันธ์
อิสลามแห่งประเทศไทย

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - 1 คร้ังท่ีสนับสนุน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
- ครูและเด็กนักเรียน
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
150 คน

- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด ได้ท ากิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด มีทักษะความรู้
ความสามารถมากข้ึน

กองการศึกษาฯ

3 ส่งเสริมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการให้กับศูนย์
การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ประจ าจังหวัดสตูล

- เพ่ือทดสอบความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนตาดีกา
ในจังหวัดสตูล เพ่ือเป็นตัวแทน
จังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคและประเทศ
- เพ่ือให้นักเรียนศูนย์ตาดีกา
ประจ ามัสยิด ได้เข้าใจและร่วม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียนรู้
ทางศาสนาให้คงอยู่คู่ท้องถ่ินต่อไป
-เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
กล้าแสดงออก
- เพ่ือสร้างสังคมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันในทุกภาคส่วน

 - จัดการแข่งขันในแต่ละ
อ าเภอครบท้ัง 7 อ าเภอ 
- คณะครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000  จัดการแข่งขันไม่น้อย
กว่า 7 อ าเภอ

-เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดจากยาเสพติด  
สร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ี
-เยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
 แข็งแรง
- เด็กนักเรียนและประชาชน
ได้ร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีดี
ให้อยู่คู่ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
- เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในท้องถ่ิน ก่อเกิดความ
เข้มแข็งแข็งของชุมชน 
เป็นสังคมการเรียนรู้ท่ีย่ังยืน

กองการศึกษาฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนัก-
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน
- เพ่ือปรับปรุงและติดต้ังเพ่ิมเติม
ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
- เพ่ือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์
ส าหรับห้องสมุดโรงเรียนให้
เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน
- เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนัก
และเรียนรู้ให้ตนเองห่างไกลยาเสพ
ติด
- เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
- เพ่ือจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพหรือ
อัจฉริยะของผู้เรียน
- เพ่ือให้นักเรียนมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา
- เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

- นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - ป.6 
ได้รับสารอาหารครบห้าม้ือ
- โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปีละคร้ัง
- ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับ
การศึกษาในอนาคต
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และ
ได้รับการพัฒนา
- โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เนต
ท่ีมีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดโรงเรียนมีส่ือการ
สอนเพียงพอส าหรับการ
ให้บริการนักเรียน
- นักเรียนได้เรียนรู้และ
ห่างไกลยาเสพติด
- นักเรียนได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมี
คุณภาพ
- ปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการ
สอนวิชาอิสลามศึกษา/พุทธ
ศาสนาตามหลักการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
-เป็นต้น

7,340,000 7,340,000 7,510,000 7,510,000 7,510,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ

- นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
- หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ได้รับการปรับปรุงทุกปีการศึกษา
- ข้าราชการครูสามารถน าความรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยท่ี
สมบูรณ์
- นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี
- นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน
-  ครู นักเรียน ได้ใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
-  นักเรียนมีการใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน
-  นักเรียนมีความรู้และสามารถ
น าพาตนเองห่างไกลจาก
สารเสพติด

รร.นิคมพัฒนาผัง 6
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

-เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6
- เพ่ือสร้างและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานจ้างของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ให้มี
ความรู้ความสามารถตามบทบาท
หน้าท่ี
- เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ

กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือ
พัฒนา ดังน้ี
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการท้ัง
ระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาภายนอกท้ังระดับ
จังหวัด/ภาค/ประเทศ
- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการ
โรงเรียน

2,300,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000  - บุคลากรของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 
ได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองร้อยละ 90 
- นักเรียนได้เข้าร่วม
การแข่งขันวิชาการ
/กีฬา กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อย
 4 คร้ัง

- ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนได้ตรงตามเป้าหมาย
- ครูสามารถน าความรู้จากการพัฒนา 
แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน และ
น าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเองจนสามารถแข่งขันทักษะสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ/กีฬา 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเองจนสามารถแข่งขันทักษะไปสู่
ความเป็นเลิศ

กองการศึกษาฯ

6 แข่งขันมหกรรมกีฬาและ
วิชาการนักเรียนศูนย์การ
ศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนใต้

-ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
จังหวัดสตูลได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการศาสนา
และนันทนาการ
-เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิดจังหวัดสตูลท่ีได้เป็น
ตัวแทนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ต่อไป
-เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลให้เป็นท่ี
รู้จักของคนในประเทศ

- เป็นเจ้าภาพและส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาและ
วิชาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
 (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดน
ใต้ (ปีงบ 2561)
- ส่งทีมคณะครู นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา) จ านวน 200 คน เข้า
ร่วมการแข่งขันใมหกรรม
ดังกล่าว (ปีงบ 2562 - 2565)

750,000 200,000 200,000 200,000 200,000  กิจกรรมท่ีจัดส่งเข้า
ร่วมแข่งขันส่งเสริม
ทักษะไม่น้อยกว่า 5 

กิจกรรม

-เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดจากยาเสพติด  
สร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ี
-เยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
 แข่งแรง

กองการศึกษาฯ
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หน่วยงาน
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โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

7 ส่งเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนน าร่องเน้น
หลักสูตรเฉพาะด้าน
(หลักสูตรกีฬา)

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอน เน้น
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา ให้ตรงกับบริบทใน
ท้องถ่ิน
- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา
จังหวัดสตูลให้สู่ความเป็นเลิศ
- เพ่ือยกระดับมาตรฐานกีฬา
จังหวัดสตูลสู่สากล

 - หลักสูตร 5 ชนิดกีฬาท่ี
สนับสนุน เช่น มวยสากล
สมัครเล่น
มวยไทยสมัครเล่น  ปันจักสีลัต
วูซู  มวยปล้ า เป็นต้น
 
 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนหลักสูตรชนิด
กีฬา ไม่น้อยกว่า 5 

หลักสูตร

- นักเรียนเข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้
- กีฬาต่อสู้ จะเป็นประเภทกีฬาท่ี
สร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิแก่จังหวัด
สตูล

กองการศึกษาฯ
อุดหนุน รร.ท่าแพ

ผดุงวิทย์

8 จัดงานมหกรรมวิชาการ
และกีฬาเพ่ือเปิดโลกทัศน์
ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีบทบาท
ในสังคมมากข้ึนและพัฒนา
ศักยภาพผู้น าองค์กรฯ
- ส่งเสริมการแสดงออกของ
นักเรียนในการท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างสามัคคี
- เพ่ือแสดงผลงานทางการศึกษาสู่
สาธารณชนและส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคี
- เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
ศาสนาให้สามารถเป็นแนวทางใน
การศึกษาในระดับสากล

- จัดงานมหกรรมวิชาการเปิด
โลกทัศน์เยาวชนมุสลิม

550,000 550,000 650,000 650,000 650,000  จ านวนกิจกรรม
ท่ีอุดหนุน

 - องค์กรมุสลิมมีประสิทธิภาพและ
สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของ
ความเข้าใจมากข้ึน
- เด็กและเยาวชนน าความรู้ทาง
ทักษะวิชาการมาเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน
- เด็กนักเรียนได้รับความรู้และทักษะ
วิชาการเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษาฯ
อุดหนุน สนง.คกก.

อิสลามฯ
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9 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อบจ.สตูล

 - เพือให้คณะกรรมการและผู้ท่ี
เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสาระส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
- เพ่ือก าหนดปฏิทินข้ันตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
เหมาะสม
- เพ่ือให้คณะกรรมการและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วม
เสนอจัดท าและประเมินแผนพัฒนา
การศึกษาของอบจ.สตูล  
-เพ่ือประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล         
 - เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ
 

 - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
 ของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อบจ.สตูล

100,000 50,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 65 ของการ
น าโครงการในแผน
ไปสู่การปฏิบัติ

 - มีแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.
สตูล
- มีแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.
ในจังหวัด

กองการศึกษาฯ

10 สนับสนุนครูสอนภาษา
ต่างประเทศให้กับ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

- เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน

-สนับสนุนครูต่างประเทศให้
กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 

 - 1,000,000 660,000 660,000 660,000  - เด็กนักเรียนในสังกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึก
ทักษะภาษากับครูชาว
ต่างประเทศ

 - นักเรียนมีความพร้อมในการ
ปรับตัว เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษาฯ
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11 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน

- เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
- เพ่ือกระตุ้น และช้ีน านักเรียนให้
เกิดความต้องการในการแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
- เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนและโรงเรียน

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระ
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมของ
โรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 - 740,000 740,000 740,000 740,000  - ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนสูงข้ึน
- นักเรียนได้
รับรางวัลการประกวด
ระดับ
ต่างๆ

- ครูมีทักษะและความสมารถ
ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนท่ีดี
- นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
ท่ีจะสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
แข่งขันทักษะไปสู่ความเป็นเลิศ
- ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

12 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

- เพ่ือให้โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ท่ีมีมาตรฐาน

- อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบรร.นิคมพัฒนาผัง 6 
เพียงพอและมีมาตรฐาน
ตามแบบท่ีก าหนด

 - 150,000 150,000 150,000 - ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
ในการบริการ

- โรงเรียนมีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบท่ีได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

13 ก่อสร้างทางเท้าพร้อม
หลังคาโครงเหล็ก

-เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้
อาคารเรียน 
-เพ่ือเป็นทางเดินไปอาคารเรียน
4 ช้ันหลังใหม่และอาคารเรียน
อนุบาล

-ก่อสร้างทางเท้าพร้อม
หลังคาเช่ือมระหว่างทางเท้า
เดิมเช่ือมกับอาคารเรียน 4 
ช้ันหลังใหม่
-ก่อสร้างทางเท้าพร้อม
หลังคาระหว่างซุ้มหน้าประตู
โรงเรียนไปยังอาคารเรียน
อนุบาล

 - - 700,000 - -  จ านวนนักเรียนท่ีได้
ใช้ประโยชน์

นักเรียนได้รับความสะดวกในการใช้
อาคารสถานท่ี

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6
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14 อบรมผู้สอนภาษามลายู 
รูปแบบรูมี จังหวัดสตูล

- เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการ
สอนภาษามลายู รูปแบบรูมี ให้แก่
ครูผู้สอนตาดีกาเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอด
ด้านภาษาอย่างถูกต้องตามหลัก
สากล
- เพ่ืออนุรักษ์ภาษามลายู รูปแบบ
รูมีท่ีถูกต้องให้คู่กับท้องถ่ิน
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน

- ครูผู้สอนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
จ.สตูล ไม่น้อยกว่า 150 คน

 - - 150,000 - -  ครูผู้สอนศูนย์
การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิดเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า  150 คน

- ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านภาษาท่ีถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
- การจัดการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ

15  ก่อสร้างก าแพงกันดิน  -เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน
บริเวณใกล้โรงน้ า

 ก่อสร้างก าแพงกันดินยาว
ไม่น้อยกว่า 16 เมตร

 - - - 540,000 -  ความยาวก าแพงกัน
ดิน

นักเรียนได้รับความสะดวกในการใช้
อาคารสถานท่ี

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

16  ปรับปรุงอาคาร 4 ช้ัน 
หลังใหม่

 -เพ่ือปรับปรุงใต้ถุนอาคารหลังใหม่
 เป็นห้องพิเศษต่างๆ
-เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับ
โรงเรียน

 -ก้ันห้องพิเศษจ านวน 4 ห้อง
(ห้องพยาบาล ห้องปกครอง 
ห้องสภานักเรียน ห้องศาสตร์
พระราชา)
-ติดต้ังม่านบังแสง

 - - - 950,000 -  จ านวนห้องพิเศษ -นักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์
-โรงเรียนและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

17 นิเทศการศึกษา - เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อบจ.สตูล
- เพ่ือนิเทศ ติดตาม ก ากับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
โครงการต่างๆ ของสถานศึกษาใน
สังกัด

- จัดท าแผนนิเทศการศึกษา 
- นิเทศการศึกษา และติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนในสังกัด อย่าง
น้อย 1 คร้ัง/ภาคการศึกษา

50,000 20,000 - - -  อย่างน้อย 1 คร้ัง/
ภาคการศึกษาฯ

- การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดมีมาตรฐาน
- นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน
- กิจกรรมท่ีจัดการเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน

กองการศึกษาฯ
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18 ค่าอาหารเสริม (นม) -เพ่ือส่งเสริมการด่ืมนมของนักเรียน
- เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
- เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน
ให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

-นักเรียนช้ันอนุบาล – ป.6 
ได้รับอาหารเสริม ( นม )
-นักเรียนช้ันอนุบาล – ป.6 
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์และ
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

1,200,000 1,200,000 - - จ านวนนักเรียน
ท่ีได้รับอาหารเสริม

(นม)

-นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
ได้รับอาหารเสริม (นม) ทุกคน
-นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยท่ี
สมบูรณ์
-  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

19 พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัดท า
และพัฒนาระบบการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0   
- เพ่ือจัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 - มีระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ชุด

450,000  -  -  - - - มีระบบการบริหาร
จัดการศึกษาฯ จ านวน

 1 ระบบ

 - มีระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมี
เสถียรภาพและมีความเร็วสูง 
มีศักยภาพและความพร้อมในการ
บริหารจัดการศึกษา

กองการศึกษาฯ

20 ลานอเนกประสงค์ 
พร้อมคูระบายน้ า 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

- เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการท ากิจกรรม
ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6
- เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ
พ้ืนท่ีโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เพ่ือให้โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
มีพ้ืนท่ีบริเวณท่ีได้มาตรฐานตาม
ก าหนด

 - ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
คสล. พร้อมคูระบายน้ า 
ไม่น้อยกว่า 2.460 ตร.ม.
ตามแบบท่ีก าหนด

2,320,000  - - - - เด็กนักเรียนมีพ้ืนท่ี
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียน

- มีพ้ืนท่ีส าหรับเด็กนักเรียนท า
กิจกรรม
- โรงเรียนมีพ้ืนท่ี บริเวณโรงเรียนท่ี
ได้รับมาตรฐาน

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

21 ปรับปรุงอาคารอนุบาล - เพ่ือให้มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคารอนุบาล 
ประกอบด้วย
- งานต่อเติมห้องเรียน
- งานระบบไฟฟ้า
- งานติดต้ังหลังคาพร้อมรางน้ า

1,160,000  - - - - ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง

- อาคารเรียนมีมาตรฐาน รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6
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22 ลานสนามกีฬา 
(สนามวอลเลย์บอล
ชายหาดและสนาม
เปตอง)

- เพ่ือให้มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล
และสนามเปตอง ส าหรับนักเรียน
ท ากิจกรรม
- เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถพิเศษ
- เพ่ือให้โรงเรียนมีลานกีฬาส าหรับ
ท ากิจกรรมภายในชุมชน

- สนามกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด
- สนามกีฬาเปตอง

630,000  - - - - รางวัลความส าเร็จ
ของนักเรียนในสังกัด
ในการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา

- มีสนามวอลเลย์บอลท่ีได้มาตรฐาน
- มีสนามเปตองท่ีได้มาตรฐาน

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

23 ก่อสร้างทางเช่ือมระหว่าง
อาคารห้องสมุดและโรงยิม

- เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีความสะดวก
- เพ่ือให้การจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียนมีคุณภาพ

- ทางเช่ือมระหว่างอาคาร
ห้องสมุดและโรงยิม พร้อม
หลังคา ความยาวไม่น้อยกว่า 
2.9 ม.

130,000 - - - - ความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครอง

- โรงเรียนมีอาคารและทางเช่ือม
ท่ีสามารถอ านวยความสะดวก
ในการเรียน

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

24  ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถ่ินไทย 
ผ่านการเล่น

 -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยภายในท้องถ่ินมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยผ่านการเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา
-เพ่ือจัดหาวัสดุด าเนินการสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
-เพ่ือสร้างความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชน ร่วมคิด ร่วม
สร้าง และบริหารจัดการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา

 ด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่น
 สร้างปัญญา จ านวน 1 แห่ง

 - 100,000 - - -  วัสดุพร้อมส าหรับ
จัดท าสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 1 แห่ง

-เด็กปฐมวัยภายในท้องถ่ินมี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย
ครบ 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย
 อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา
-ประชาชนในชุมชนมีความรักสามัคคี
 เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญาร่วมกัน

กองการศึกษาฯ
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25 เติมเต็มการสอนเสริม
ความรู้เพ่ือนักเรียน
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ในสังกัด 
กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 43 
พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

- เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 
จ านวน 2 โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
- เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ไปสู่การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
-เพ่ือให้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในระดับต่างๆ เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
-เพ่ือสนองพระราชด ารัส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรง
ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชน
ว่าจะต้องได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

- จัดหาวัสดุอุกรณ์  ส่ิอการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
จ านวน 2 โรงเรียน 
ประกอบด้วย
- โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนยูงทองรัฐประชา
สรรค์ ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล
- โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านส้านแดง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

 - 507,920 - - -  นักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอน

- ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงข้ึน
- นักเรียนได้รับรางวัลการประกวด
ระดับต่างๆ

กองการศึกษาฯ
อุดหนุน กองร้อย
ต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 436

20,140,000 15,677,920 14,600,000 15,240,000 13,600,000

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ลดภาระครอบครัว

 - จัดอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการผู้สูงอายุด้านต่างๆ

       100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้สูงอายุเข้า
ร่วมอบรม

 - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถ
สามารถดูแลตัวเองได้

กองส่งเสริมฯ

รวม

      6.4 แผนงานสาธารณสุข
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคด้านสาธารณสุข

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง 
 - เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดสตูล
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 - เพ่ือส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อในชุมชน

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไป ผู้น าชุมชน
ให้ห่างไกลจากโรคติดต่อร้าย
แรง (โรคเอดส์)
- จัดกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน
ในการป้องกันควบคุมการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การส่งเสริมและป้องกันโรค
ต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

50,000 70,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  - ประชาชนและผู้น าชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและรู้จักป้องกันตนเอง
จากโรคเอดส์
- ประชาชนมีความรู้ด้านการต่ืนตัว
และเตรียมพร้อมในการรับมือ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่
- มีเครือข่ายสุขภาพท่ีเข้มแข็ง
มีความตระหนักและช่วยเหลือ
ดูแลป้องกันประชาชนจากโรค
ด้านสาธารสุขในชุมชน

กองส่งเสริมฯ

3 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลชุมชน

  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ท่ีทันสมัย เพียงพอต่อการ
ใช้งานมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เพียงพอ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน ให้แก่โรงพยาบาล
ชุมชน จ านวน 3 แห่ง
ได้แก่ รพ.ควนกาหลง
รพ.ทุ่งหว้า และรพ.มะนัง

 -   - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ังท่ีสนับสนุน
งบประมาณ

 - ประชาชนได้รับบริการทาง
การแพทย์อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ
ต่อการรักษาท่ีจ าเป็นและสามารถ
สร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

กองส่งเสริมฯ
อุดหนุน สสจ.สตูล

4 พัฒนาสมรรถภาพ
เครือข่ายการแพทย์
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น

 - เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรในการปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น
 - เพ่ือพัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบ้ืองต้นให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานของระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 - จัดอบรมชุดปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
องค์กรประชาชน

200,000  - 200,000  - 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - มีบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบ้ืองต้นเพียงพอและมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
 - บุคลากรมีความเช่ียวชาญสามารถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้นได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของระบบ

กองส่งเสริมฯ
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โครงการ
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งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5 อบรมให้ความรู้การ
ป้องกัน การติดเช้ือ HIV 
(โรคเอดส์) แก่ประชาชน
และผู้น าชุมชน

 - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันตัวเองจาก
โรคติดต่อร้ายแรง(โรคเอดส์)

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไป  ผู้น าชุมชน 
ให้ห่างไกลจากโรคติดต่อ
ร้ายแรง (โรคเอดส์)

100,000 80,000 - - - จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม

 - ประชาชนและผู้น าชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจและรู้จักป้องกันตนเอง
จากโรคเอดส์

กองส่งเสริมฯ

6 พัฒนาระบบบริการการ
ดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัย
หมู่ทางทะเล

 - เพ่ือประชาชนและนักท่องเท่ียว
ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ถูกต้องปลอดภัยและสร้าง
ภาพลักษณ์และความม่ันใจให้
นักท่องเท่ียวมากย่ิงข้ึน

 - จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดันเคล่ือนย้ายได้
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจพร้อมระบบประมวลผล
กระดาษบันทึกแบบ Thermal
 ไม่น้อยกว่า A 4 ekg 12 
lead 
จ านวน 1 เคร่ือง

570,000  -  -  - - ผู้ใช้บริการร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ

ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้รับ
บริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย

กองส่งเสริมฯ
อุดหนุน รพ.สตูล

7 พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล

เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสตูลให้มีเคร่ืองมือ
ช่วยชิวีตในภาวะฉุกเฉินท่ีทันสมัย
มากย่ิงข้ึน

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ (เคร่ืองกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
(automated 
external defibrillator, AED)
 พร้อมชุดอุปกรณ์ติดต้ังประจ า
ท่ี ( Kiosk) อ าเภอละ 1 จุด 
รวมท้ังส้ิน 7 อ าเภอ

620,000   -  -  - - ผู้ใช้บริการร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ

 เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินมีอุปกรณ์
ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีทันสมัย 
ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานและให้
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง และปลอดภัย

กองส่งเสริมฯ
อุดหนุน สสจ.สตูล
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8 พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการโรงพยาบาลละงู

  - เพ่ือให้ผู้ป่วยและประชาชน
ได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับ
การรักษา
พยาบาลท่ีมีคุณภาพท้ังใน รพ.และ
ในชุมชน 
- เพ่ือให้การผลิตยาสมุนไพรได้
มาตรฐาน GMP ส่งผลต่อคุณภาพ
การรักษาพยาบาล  
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับยาสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีคุณภาพ
และปลอดภัย                     
 - เพ่ือเป็นแหล่งการผลิตยา
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพและครบวงจร
ในจังหวัดสตูล 
 - รองรับวัตถุดิบสมุนไพรจากการ
เพาะปลูก และเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนใน จ.สตูล

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์และพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัย

1,797,075   -  -  - - ผู้ใช้บริการร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ

  - ประชาชนได้รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
 ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี  
 - ผู้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้
ออกซิเจนในการดูแลตนเอง 
แต่ไม่จ าเป็นต้องมารักษาตัวท่ีรพ.
สามารถดูแลตนเองท่ีบ้านได้     
 - จ.สตูลมีแหล่งผลิตยาสมุนไพร
ท่ีได้มาตรฐาน GMP  
- รองรับวัตถุดิบสมุนไพรจากการ
เพาะปลูก และเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล

กองส่งเสริมฯ 
อุดหนุน สสจ.สตูล

(รพ.ละงู)

9 พัฒนาศักยภาพการ
บริการและการดูแลผู้ป่วย 
โรงพยาบาลท่าแพ 

  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ท่ีทันสมัยเพียงพอต่อการ
ใช้งานมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์อุปกรณ์ในการช่วย
เหลือผู้ป่วยให้เพียงพอ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

 - 1,000,000  -  - - ผู้ใช้บริการร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ

  - รพ.มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเพียงพอ 
มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 - ประชาชนได้รับบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

กองส่งเสริมฯ 
อุดหนุน สสจ.สตูล

(รพ.ท่าแพ)

10 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาล
ควนโดน

  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ท่ีทันสมัย เพียงพอต่อ
การใช้งาน
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เพียงพอ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

 - 1,000,000  -  - - ผู้ใช้บริการร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจ

 - ประชาชนได้รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐานท่ัวถึงและ
เป็นธรรมเข้าถึงบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

กองส่งเสริมฯ
อุดหนุน สสจ. 
(รพ.ควนโดน)

3,437,075 2,350,000 1,600,000 1,400,000 1,600,000รวม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูล
ด้านสวัสดิการสังคม

 - เพ่ือร่วมออกแบบแนวทางด้าน
สวัสดิการสังคม

 - ส่งเสริมกิจกรรมสภา
พัฒนาสวัสดิการสังคม 
อบจ.สตูล

    1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรม

 - มีแนวทางในการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมฯ

2 ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

-เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือ
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การด ารงชีพ ได้แก่ ผู้ประสบ
สาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการ
ระงับโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย
-เพ่ือรับรู้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
-เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดข้ึนแก่
ประชาชน

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีพ ได้แก่ 
ผู้ประสบสาธารณภัย หรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบ
ปัญหาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 -  -         200,000        200,000        200,000 จ านวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ

-ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการด ารงชีพ ได้รับความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อน
-สามารถรับรู้ปัญหาและตอบ
สนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ี
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
และเกิดขวัญและก าลังใจในการ
ด ารงชีพ

กองส่งเสริมฯ

1,000,000 100,000 300,000 300,000 300,000

1 ส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชุมชน 
(บ้านกาเน๊ะ)

 - เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้
- เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีครบวงจรประจ าชุมชน

- เป็นแหล่งศึกษาข้อมูล
สารสนเทศท่ีครบวงจรบริการ
ประชาชนในชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  สามารถให้บริการแก่
เด็ก ประชาชน เฉล่ีย
ไม่น้อยกว่า 300 คน/

เดือน

 -เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มี
แหล่งศึกษาค้นคว้าประจ าชุมชน
เพ่ิมข้ึน
- เด็ก เยาวชน และประชาชน 
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึน
- เป็นองค์ความรู้สมัยใหม่คู่ชุมชน

กองการศึกษาฯ
      6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

      6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

รวม
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หน่วยงาน
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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โครงการ
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งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2 พัฒนาเสริมสร้างเครือข่าย
ผู้น าด้านสุขภาพ

 -เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ 
อสม.ในจังหวัดสตูลในการ
ด าเนินการสุขภาพภาคประชาชน
 - เพ่ือรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์
ด้านสุขภาพและประกาศเกียรติ
คุณแก่ อสม. ท่ีปฏิบัติงานดีเด่น
 - พัฒนาบทบาท อสม. ในพ้ืนท่ี

- จัดอบรมเครือข่ายผู้น าด้าน
สุขภาพให้แก่ประชาชน
ในจังหวัดสตูล ทุกอ าเภอ 
จ านวน 2,000 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - อสม.ในจังหวัดสตูลมีขวัญและ
ก าลังใจในการพัฒนางานสาธารณสุข
- สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์

กองส่งเสริมฯ

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล  -เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีความรู้และ
ทักษะในการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
 เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน
 - เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี
ระหว่างเครือข่าย

- จัดอบรมสตรีในระดับ
จังหวัดทุกอ าเภอ
 - สตรีในระดับจังหวัด
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
2,000 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - สตรีมีความรู้และทักษะในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 - เกิดความรักความสามัคคีระหว่าง
เครือข่าย

กองส่งเสริมฯ

4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด

 - เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของรัฐบาล
- เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติด

 - จัดกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด
 - อบรมทักษะครอบครัวใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ฯลฯ
- จัดรณรงค์ เสวนา 
จัดนิทรรศการ แข่งขันกีฬา 
ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนต่ืนตัวและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กองส่งเสริมฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5 จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังเพ่ือ
สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี
- เช่ือมความสามัคคีระหว่าง
เครือข่ายผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับ
ผู้สูงอายุท้ัง 7 อ าเภอ

 -  - 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิดท่ีดี
 มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือกัน
ให้มีการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

กองส่งเสริมฯ

6  RISE UP the chance 
สร้างสรรค์เยาวชน
พันธ์สตูล

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง และพ่ีเล้ียง ผ่านการท างาน
ร่วมกันในรูปแบบโครงการ 
(Project based)
- เพ่ือพัฒนารูปแบบความร่วมมือ
ในการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเส่ียง
ระหว่างเครือข่ายเยาวชน 
เครือข่ายพ่ีเล้ียงกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

  -จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
ให้เป็น Active Citizen โดย
การพัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วน
ต่างๆในระดับจังหวัด
- ด าเนินการพัฒนาเยาวชน ท้ัง
 7 อ าเภอ ตาม
กระบวนการพัฒนา 3 ช่วง

 - - 350,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - เยาวชนกลุ่มเส่ียงมีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีตัวเอง ต่อครอบครัว และต่อ
ชุมชน
- มีความเข้าใจ เคารพและสามารถ
อยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลาย
ทางความคิด มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ

กองส่งเสริมฯ
อุดหนุนมูลนิธิ

คลองโต๊ะเหล็ม 
อะคาเดม่ี

7  จัดซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  - เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้
ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล
- เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
โรงเรียนในสังกัดอบจ.สตูล

  -จัดซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
จ านวน 1 แปลง

 - - 10,000,000 10,000,000 -   มีท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
เพ่ือพัฒนา

เป็นศูนย์การ
เรียนรู้

 - จังหวัดสตูลเป็นศูนย์เรียนรู้ไว้
รองรับการศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 
- เป็นท่ีค้นคว้าหาความรู้ของเด็กและ
ประชาชนในจังหวัดสตูล
- ประชาชนในจังหวัดสตูลมีความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองในสังคมต่อไป

กองการศึกษาฯ

8 จัดงานวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

-เพ่ือปลุกจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

 - จัดรณรงค์ เสวนา
จัดนิทรรศการ แข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวัน
ยาเสพติดโลก

50,000 50,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

-ประชาชนต่ืนตัวและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กองส่งเสริมฯ

700,000 700,000 11,350,000 11,000,000 1,000,000รวม
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1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส
แสดงถึงความสามารถในกิจกรรม
ต่างๆ
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและ
ผู้ปกครองได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน

-กิจกรรมท่ีจัดให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกและ
แสดงความสามารถ 3 กิจกรรม
- จ านวนเด็กและเยาวชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 600 คน

       150,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ
และเห็นคุณค่าในตนเอง
- เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ร่วมกับครอบครัว ปลอดจาก
ยาเสพติด
- เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ท่ีมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคม

กองการศึกษาฯ

2 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาให้มีความรู้ความช านาญ 
- เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์
ให้ประชาชนท่ีเล่นกีฬา 
- เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายท่ีแข็งแรง

- จัดอบรมให้ความรู้ ท้ังภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับ
ประชาชนท่ีสนใจกีฬา 
อย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา/ปี

       200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวน 1 ประเภท
กิจกรรมกีฬา 
ท่ีจัดอบรม

- บุคลากรด้านการกีฬาให้มีความรู้
ความช านาญ 
- ประชาชได้แลกเปล่ียน ทักษะ 
ประสบการณ์ระหว่างกัน 
- ประชาชนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง 
สุขภาพจิตท่ีดี

กองการศึกษาฯ

      6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สตูลลีก

-เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกาย มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ห่างไกลอบายมุข
-เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท 
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
-เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน
ในหมู่คณะ เกิดความรัก ความ
สามัคคีสมานฉันท์ ลดปัญหา
ความขัดแย้ง
-เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอลของเยาวชนและ
ประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือไปสู่การแข่งขันในระดับ
ท่ีสูงข้ึน

 -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีก ไม่ต่ ากว่า 2 รุ่นอายุ
- ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 10 ทีม/รุ่นอายุ

    2,750,000 2,750,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000   - ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน

-เยาวชนและประชาชนเป็นผู้มี
น้ าใจนักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท 
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
-เกิดความรักความสามัคคี 
สมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ
-เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ
ทางกาย จิตใจท่ีดีข้ึน
-พัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสตูล
ให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข
- เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองไปสู่การแข่งขันระดับสากล

กองการศึกษาฯ

4 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง
รักษาสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - เพ่ือให้สนามกีฬาเป็นสนามกีฬา
ท่ีได้มาตรฐานสากลรองรับการ
แข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ประเทศได้

 - ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง
รักษาสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล
ตามแบบท่ีก าหนด

    1,000,000 900,000 900,000 900,000 900,000  จ านวนสนามท่ีมี
มาตรฐาน 1 สนาม

 - สนามกีฬาสามารถรองรับ
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศได้
-ประชาชนในจังหวัดสตูลใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจท่ีดี 
- -ประชาชนได้มีพ้ืนท่ีออก
ก าลังกายท่ีได้มาตรฐานสากล

กองการศึกษาฯ
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5 อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
"รากแก้วแห่งปัญญา"

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
 จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีจิต
สาธารณะ และรู้จักเสียสละ
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ปลอดจากอบายมุข
 และยาเสพติด
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ
ในคุณค่าของชีวิต สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร
 วิทยากร พ่ีเล้ียงจ านวน 80 คน

         70,000 70,000 70,000 70,000 700,000   -5 กิจกรรมในการ
จัดฝึกอบรม จริยธรรม
และศีลธรรม
- เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ไม่น้อยกว่า 75 คน

- เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันหลักธรรม
ศาสนา
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากอบายมุข
และยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

6 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล
(ศูนย์คลองช้าง)

 - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีศาสนา
ในสถานการณ์ต่างๆ
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ภูมิคุ้มกันท่ีดีกับตนเอง สามารถ
น าหลักศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
- เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตามหลักศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมุสลิม
ในจังหวัดสตูล 240 คน 
พ่ีเล้ียงและวิทยากร 20 คน

       300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมอบรมท้ัง 
2 รุ่น ไม่น้อยกว่า 
240 คน

 - ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาท่ีถูกต้อง
-ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมท่ีดี
งามตามหลักมารยาทของศาสนา
- ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกัน
ท่ีดี ท าให้สังคมสงบสุข
- เด็กและเยาวชน เกิดการ
เรียนรู้ สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้กับตนเองและสังคม
ส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

กองการศึกษาฯ
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7 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม

- เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน

- ประชาชนในจังหวัดสตูล
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน
- กิจกรรมท่ีจัดบริการ
ประชาชนไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม

       200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมและจ านวน
กิจกรรมท่ีบริการ 
ไม่น้อยกว่า 250 คน

- ลดปัญหาความขัดแย้งภายใน
สังคมจังหวัดสตูล
- ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข
- รัฐได้รับความร่วมมือในการ
บูรณาการท างานร่วมกันอย่างดี
จากภาคประชาชน

กองการศึกษาฯ

8 จัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ
(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

 - เพ่ือส่งเสริมให้  เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกายมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกลอบายมุข  
- เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฏกติกา มารยาท
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์     
- เพ่ือร่วมจัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อกับหน่วยงานอ่ืน

 - จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
 จ านวน 1 คร้ัง

100,000       150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนทีม
ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน

 - เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจนักกีฬา 
รู้กฏกติกา มารยาทมีระเบียบวินัย 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันท์
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ       
 - เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ทางกาย จิตใจดีข้ัน

กองการศึกษาฯ
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9 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ

- เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน

- ประชาชนท่ีนับถือศาสนา
พุทธในจังหวัดสตูลเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 100 คน
- กิจกรรมท่ีจัดต้องไม่น้อยกว่า
 2 กิจกรรม

100,000       100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจ

 - ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการด าเนิน
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข
 - รัฐได้รับความร่วมมือในการ
บูรณา การท างานร่วมกันอย่ทางดี
จากภาคประชาชน

กองการศึกษาฯ

10 จัดการแข่งขันกีฬา
จาบังเกมส์

 - เพ่ือส่งเสริมให้เยาวฃนและ
ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เห็นคุณค่า
และความส าคัญของการเล่นกีฬา
- เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์และสังคม 
- เพ่ือสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา
 รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย มีความรัก
สามัคคีในเพ่ือนพ้องและหมู่คณะ 
- เพ่ือร่วมรณรงค์และป้องกันให้
เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกลยา
เสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

 - เด็กเยาวชนและประชาชน
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ประมาณ 2,000 คน           
 - ประเภทกีฬาท่ีจัดการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเภท

300,000       350,000 350,000 350,000 350,000 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

-เด็ก/เยาวชนและประชาชน 
มีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ลดปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน
- เด็ก/เยาวชน และประชาชน 
มีความรักใคร่ สามัคคี เกิดเครือข่าย
ท่ีจะพัฒนาชุมชน
- สร้างนักกีฬาให้สามารถยก
ระดับเป็นตัวแทนของนักกีฬาของ
จังหวัด เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้จังหวัด

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 188



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

11 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
และเยาวชน

 - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ  
เยาวชน ในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกายมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง      
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและ
เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
หลีกเล่ียงอบายมุข พฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคม             
- เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนมี
น้ าใจนักกีฬา รู้กฏกติกา มารยาท
ในการ
ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                
- เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเดล่นกีฬา
ให้แก่นักเรียนและเยาวชนใน
จังหวัดสตูลให้พัฒนาไปสู่ระดับ
สากล

 - จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน 1 คร้ัง 
- นักเรียนและเยาวชนใน
จังหวัดสตูล เข้าร่วม 2,000 
คน   
- โรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนในจังหวัดสตูลเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

500,000       500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนนักเรียนและ
เยาวชนในจังหวัดสตูล
เข้าร่วมการแข่งขันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

 - นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสตูล
 มีทักษะการกีฬาท่ีดีข้ึน     
-นักเรียนและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่คนเอง       
-นักเรียนและเยาวชนได้รู้จักสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี มีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งในการพัฒนาต่อไป

กองการศึกษาฯ

12  ศาสนิกสัมพันธ์ -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจในหลักค าสอน ของแต่ละ
ศาสนาภายใต้พหุสังคม จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และสร้าง
ความเข้าใจอันดี ระหว่างเด็กและ
เยาวชนทุกศาสนา
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น
ก าลังส าคัญ มีภูมิคุ้มกันสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 จัดอบรม ให้กับนักเรียน 
ในโรงเรียนภายในจังหวัสตูล 
เดือนละ 2 คร้ัง

- 150,000 150,000 150,000 150,000  - นักเรียนมีความ
เข้าใจในหลักธรรม
ภายใต้พหุศาสนา

 - นักเรียนสามารถน าหลักค าสอน
ของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
- สังคมจังหวัดสตูลสามารถอยู่ร่วม
กันได้อย่างสันติสุข

กองการศึกษาฯ
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13 จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
สตูลลีก

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดสตูล ได้ออก
ก าลังกาย มีพลานามัยท่ี สมบูรณ์
แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ
 อาทิ สารเสพติด การพนัน ส่ิงมึน
เมา
- เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีน้ าใจนักกีฬา รู้กฎกติกา
 มารยาท และระเบียบวินัย ท้ังใน
ฐานะผู้เล่น หรือผู้ชม และรู้จักให้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน
เป็นหมู่คณะ เป็นผลให้เกิดความรัก
 ความสามัคคี สมานฉันท์ ลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ
- เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา
วอลเลย์บอลของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้ได้มาตรฐาน ในอันท่ี
จะเป็นพ้ืนฐานไปสู่การแข่งขัน
ในระดับท่ีสูงข้ึน สมานฉันท์ 
ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ

 - จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
ลีก ไม่น้อยกว่า 2 รุ่น
- ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 10 ทีม/รุ่น

- 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

- มีการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของ
จังหวัดสตูล ให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน
- เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
จังหวัดสตูล มีน้ าใจนักกีฬา รู้กฎ
กติกา มารยาท มีระเบียบวินัย 
ท้ังในฐานะผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการ
ทีม หรือในฐานะผู้ชม และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เกิดความรัก ความสามัคคี 
สมานฉันท์ และลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ
- เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
สุขภาพทางกาย และจิตใจท่ีดีข้ึน

กองการศึกษาฯ

14 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลมาตรฐานแห่งท่ี 2

 - เพ่ือให้สนามกีฬาเป็นสนามกีฬา
ท่ีได้มาตรฐานสากลรองรับการ
แข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ประเทศได้

- ความพร้อมและมาตรฐาน
สนาม อบจ.สตูล
- สนามกีฬา ท่ีได้มาตรฐาน 
รองรับการแข่งขันกีฬาระดับ
ภาค/ประเทศ
-ประชาชนได้มีพ้ืนท่ี
ออกก าลังกายท่ีได้
มาตรฐานสากล

 - - 500,000 500,000 500,000  จ านวนสนามท่ีมี
มาตรฐาน 1 สนาม

 - สนามกีฬาสามารถรองรับการ
แข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศได้
-ประชาชนในจังหวัดสตูลใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย และ
จิตใจท่ีดี

กองการศึกษาฯ
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15 การส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาจังหวัดสตูล

-เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
จังหวัดสตูลเล่นกีฬาและออกก าลัง
กายมากข้ึน
- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถด้านการกีฬา
พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีสูงข้ึน
-เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเล่น
กีฬาและการเชียร์กีฬาของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล
-เพ่ือส่งเสริมนักกีฬาไปเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

- นักกีฬาตัวแทน จ.สตูล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค
/และระดับประเทศ
- ชมรมกีฬาต่างๆท่ีอยู่ใน
สมาคมกีฬา ไม่น้อยกว่า 20 
ชมรม

500,000 500,000 700,000 700,000  จ านวนชมรม
ไม่น้อยกว่า 20 ชมรม
ท่ีรับการสนับสนุน

- จังหวัดสตูลมีนักกีฬาท่ีมีคุณภาพ
-จังหวัดสตูลได้รับการพัฒนาการกีฬา
ไปสู่ความเป็นเลิศ
-ประชาชนจังหวัดสตูล ได้รับการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและออกก าลังกาย
มากข้ึน

กองการศึกษาฯ
อุดหนุน สมาคม

ส่งเสริมกีฬา
จ.สตูล

16 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอน
ด้านศาสนากีรออาตี

- เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม หลักการปฏิบัติ
ของศาสนาท่ีถูกต้องเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ
- เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าความรู้ท่ีได้ท่ี
เป็นแนวทางท่ีถูกต้องไปถ่ายทอด 
ส่ังสอนให้เด็กนักเรียน

- ครูผู้สอนด้านศาสนา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

 - 200,000 - 200,000 -  - ครูผู้สอนศาสนาเข้า
ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 
100 คน

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมหลักการปฏิบัติทาง
ศาสนาท่ีถูกต้อง
- รู้จักวิธีการถ่ายทอดเทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีถูกต้อง

กองการศึกษาฯ

17 ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 
ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน

 - เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด
- เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย

 - ก่อสร้างหลังคา กว้าง 17 
เมตร ยาว 50 เมตร แผงก้ัน
ฟุตบอล สูง 6 เมตร ยาว 84 
เมตร ห้องน้ ากว้าง 1.50 เมตร
 ยาว 4.50 เมตร ปูพ้ืนกว้าง 
17 เมตร ยาว 50 เมตร

 - - 2,000,000  - - ร้อยละ70 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

 - ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีและ
ใกล้เคียงมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด

กองการศึกษาฯ
อุดหนุน

อบต.ย่านซ่ือ
(คก.ประสานแผนฯ)
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18 ก่อสร้างระบบประปา
ภายในสนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 
อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานบริการประชาชน
- เพ่ือให้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้
รองรับการจัดแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัด/ประเทศ
- เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดสตูลมี
สุขภาพร่างการและจิตใจท่ีดี

 - ก่อสร้างระบบประปา
ภายในสนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 
อบจ.สตูล ประกอบด้วย
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาด 10
ลบ.ม.
- ก่อสร้างหอถังสูง พร้อมเดิน
ท่อประปาภายใน
- เคร่ืองสูบน้ า 1 ชุด

- 1,174,000 - -  - ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในระบบสาธารณูปการ

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
- มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

19  ติดต้ังระบบไฟฟ้าภายใน
สนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานบริการประชาชน
- เพ่ือให้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้
รองรับการจัดแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัด/ประเทศ
- เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดสตูลมี
สุขภาพร่างการและจิตใจท่ีดี

 - งานปักเสาพาดสายไฟฟ้า
ภายใน ระยะทางไม่น้อยกว่า 
700 ม.

- 900,000 - - -  - ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในระบบสาธารณูปโภค

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
- มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

20  ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้า
สนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานบริการประชาชน
- เพ่ือให้มีสนามกีฬามาตรฐาน
ไว้รองรับการจัดแข่งขันกีฬาใน
ระดับจังหวัด/ประเทศ
- เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดสตูล
มีสุขภาพร่างการและจิตใจท่ีดี

  ถนนเข้าสนามกีฬา
มาตรฐานแห่งท่ี 2 อบจ.สตูล 
กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทาง 425 เมตร

- 3,148,000 - - -  - ความสะดวกในการ
เข้า - ออก
- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่ง

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
- มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

21 ป้องกันการพังทลาย
ของดินสนามกีฬา
มาตรฐานแห่งท่ี 2 
อบจ.สตูล 

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
ของจังหวัดสตูล
- เพ่ือให้จังหวัดสตูลมีสนามกีฬา
ท่ีได้มาตรฐาน
- เพ่ือให้ประชาชนได้มีท่ีออกก าลัง
กาย และท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวและชุมชน

 - งานป้องกันการพังทลาย
ของดิน พ้ืนท่ี 2,800 ตร.ม.
- งานระบายน้ า คสล.รางวี
- งานรางระบายน้ า คสล.
รางเปิด
- งานบ่อพัก คสล.และ
ท่อระบายน้ า
         ฯลฯ

3,500,000 สนามกีฬามาตรฐาน
จ านวน 1 สนาม

 -จังหวัดสตูลสามารถจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค 
และประเทศได้
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี

กองการศึกษาฯ

22 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
ของจังหวัดสตูล
- เพ่ือให้จังหวัดสตูลมีสนามกีฬา
ท่ีได้มาตรฐาน
- เพ่ือให้ประชาชนได้มีท่ีออกก าลัง
กาย และท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวและชุมชน

 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล แบบหลอดเมทัล
ฮาไลต์ จ านวน 48 หลอด
พร้อมระบบติดต้ังการใช้งาน

- 4,653,000  -  - สนามกีฬามาตรฐาน
จ านวน 1 สนาม

 -จังหวัดสตูลสามารถจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค 
และประเทศได้
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี

กองการศึกษาฯ

23  งานขยายเขตไฟฟ้า
สนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานบริการประชาชน
- เพ่ือให้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้
รองรับการจัดแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัด/ประเทศ
- เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดสตูลมี
สุขภาพร่างการและจิตใจท่ีดี

 - ขยายเขตไฟฟ้า เข้ามา
ภายในสนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 อบจ.สตูล
ประกอบด้วย
- ปักเสา-เดินสายไฟฟ้า
- ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นต้น

- 696,200 - -  ประชาชนมีความพึง
พอใจในระบบ
สาธารณูปโภค

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
- มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ 
อุดหนุน การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล
(สาขาละงู)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

24  งานขยายเขตประปา
สนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานบริการประชาชน
- เพ่ือให้มีสนามกีฬามาตรฐาน
ไว้รองรับการจัดแข่งขันกีฬาใน
ระดับจังหวัด/ประเทศ
- เพ่ือให้ประชาชนจังหวัดสตูล
มีสุขภาพร่างการและจิตใจท่ีดี

 - ขยายเขตประปา เข้ามา
ภายในสนามกีฬามาตรฐาน
แห่งท่ี 2 อบจ.สตูล 
ประกอบด้วย
- เดินท่อประปา
- ติดต้ังมาตรวัด
- ประสานท่อประปา

- 450,000 - -  ประชาชนมีความพึง
พอใจในระบบ
สาธารณูปโภค

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
- มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ
อุดหนุนการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค
จังหวัดสตูล
(สาขาละงู)

6,170,000    22,491,200   10,920,000   9,120,000   8,850,000    

1 สมทบกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อ
สุขภาพระดับจังหวัด

เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ท่ีอยู่ใน
ระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ

  สนับสนุนงบประมาณการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ให้กับกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับ
จังหวัด

3,000,000 2,770,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีอุดหนุน  - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ท่ีอยู่ใน
ระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

กองส่งเสริมฯ

3,000,000 2,770,000 -  -  -

36,397,075 46,439,120 40,820,000 39,110,000 27,400,000รวมท้ังส้ิน

รวม

6.8 แผนงานงบกลาง

รวม
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1 จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - เพ่ือให้ อบจ. มีแผนเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ

 - จัดประชุม/อบรมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ตามระเบียบ
ท่ีก าหนด

250,000 70,000 100,000 100,000 100,000   จ านวนโครงการ
น าไปปฏิบัติไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70

 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของอบจ.สตูล และอบจ.
 สตูล มีแผนเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

กองแผนฯ

2 อบจ.พบประชาชน  - เพ่ือน าบริการสาธารณะของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ไปให้บริการประชาชน
 - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถ่ิน 
ผู้น าท้องท่ี และหน่วยงานต่างๆ ได้รับ
ทราบปัญหาของประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนในแต่ละท้องท่ีและ
สามารถหาทางแก้ปัญหาซ่ึงเป็นการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน

 - ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน
ประชาชน ทุกอ าเภอในท้องท่ี
จังหวัดสตูล ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล โดยจัดทุกต าบลหรือทุก
อ าเภอ จ านวน 10 คร้ัง

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000   - ประชาชนได้เข้าถึงการ
ให้บริการสาธารณะจาก
หน่วยงานต่างๆภาครัฐและ
เอกชน
 -  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คร้ังละไม่น้อยกว่า300 คน 
สามารถรับทราบปัญหา
ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 - ประชาชนได้รับบริการสาธารณะของ
อบจ.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 - ท าให้คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ท้องท่ี และตัวแทนหน่วยงานรับทราบ
ปัญหาของประชาชน น าปัญหามา
วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 - ให้ประชาชนในท้องถ่ินและพ้ืนท่ีข้างเคียง
 มีเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน และ
เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของอบจ.สตูล

กองกิจการสภาฯ

3 ปรับปรุงห้อง/เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์อบจ.สตูล

-เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ของอบจ.สตูล 
- เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

 ปรับปรุงห้อง/จุดเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์
ตามแบบท่ีอบจ.สตูลก าหนด

- - 150,000  - - ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- งานประชาสัมพันธ์อบจ.สตูล
มีประสิทธิภาพมากข้ึน
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส านักปลัดฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด(KPI)

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดท าการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 195
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ

4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.จังหวัดสตูล

 - เพ่ือทบทวนและจัดท ากรอบ
ยุทธศาสร์การพัฒนาของอปท.จังหวัด
สตูล 
- เพ่ือให้อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ท้องถ่ิน

 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
จังหวัดสตูล 
ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดฯ บุคลากรท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ของอปท. คกก.จัดท าแผนฯ และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

-  - - 500,000 -   - จ านวนผู้เข้าร่วมจัดท า
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 80

 - อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
- อปท.มีแผนการใช้ทรัพยากรท่ีชัดเจน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ิน

กองแผนฯ

5 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์)

 - เพ่ือให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถ่ิน
 - เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้แพร่หลาย
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบ
เครือข่าย
- จัดระบบบริการ One Stop 
Service
 -  พัฒนา เว็ปไซต์ อบจ.  ฯลฯ

20,000 40,000  -  -  -  จ านวนคร้ังท่ีปรับปรุง  - อบจ. สตูล มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กร
 - เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี

กองแผนฯ

6 จ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ
 เพ่ือด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

 - จ้างส ารวจประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จ านวน 1 คร้ัง

40,000 40,000 - - -   จ านวนคร้ัง
ท่ีประเมิน

 - ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักปลัดฯ

7 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 - เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ท่ี
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - อบรม สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ 
จ านวน 1 คร้ัง

100,000 120,000 - - -  จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส านักปลัดฯ

8 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
หน้าท่ีและผลงานขององค์กร

 - เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
 หน้าท่ีและผลงานขององค์กร
ให้ส่วนราชการประชาชนได้รับทราบ

 - จัดท าวารสาร รายงาน
กิจการฯ ประจ าปี อบจ. สตูล  
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
โดยใช้ส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
 ป้าย วีซีดี แผ่นพับ 
เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ส่ือ

1,500,000 1,500,000 - - -  จ านวนส่ือ
ท่ีเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

 - ส่วนราชการประชาชนได้ทราบภารกิจ 
หน้าท่ีและผลงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ส านักปลัดฯ
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รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ

9 ฝึกอบรมเก่ียวกับงานการเงิน
การคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

 - เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้จัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงิน
 - เพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกับระบบงาน
คลัง
 - เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่บุคลากรให้มีการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
 - เพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกับระเบียบ
กฏหมายและหนังสือส่ังการต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

 - เจ้าหน้าท่ีกองงานต่างๆ ท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดท า ฏีกา
เบิกจ่ายเงินใน อบจ.สตูล เข้าร่วม
อบรมจ านวน 50 คน

20,000 50,000 - - -   - จ านวน
ผู้เข้าฝึกอบรม
ร้อยละ 80 

ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 - บุคลากร
ท่ีเข้าร่วม

มีความรู้เพ่ิมข้ึนและ
ปฏิบัติงาน

ไปในทิศทาง
เดียวกัน

 - ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้รับความรู้ 
เก่ียวกับ ระเบียบ กฏหมายและหนังสือส่ัง
การเพ่ิมข้ึนและสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในการจัดท า
ฏีกาเบิกจ่ายเงินท่ีถูกต้อง

กองคลัง

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ทักษะของบุคลากร อบจ.สตูล ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล -
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 คร้ัง

600,000 600,000 - - - จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

 -  บุคลากร ชอง อบจ.สตูลได้พัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานด้านการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 - สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ในการ
อบรมฯ ท่ีเป็นประโยชน์ มาปรับใช้ใน
องค์กรและปรับใช้ในการบริการประชาชน

กองกิจการสภาฯ

11 จ้างติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้ อบจ. มีเคร่ืองมือในการ
ติดตามและประเมินผลแผนต่าง ๆ

 - จ้างองค์กรหรือสถาบัน
เพ่ือติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่างๆ  รวบรวมเป็น
รูปเล่ม

200,000 200,000 - - -  จ านวนคร้ังท่ีติดตาม
และประเมินผล

 - อบจ.สตูล  มีรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงการจัดท าแผนฯ และโครงการ
ในอนาคต

กองแผนฯ

12 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอบจ.สตูล

 - เพ่ือพัฒนานโยบายการพัฒนาท้องถ่ิน
 - เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า/ปัญหา
และอุปสรรค ของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ

 - ติดตามโครงการตามมติ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
 - จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

50,000 50,000 - - -   จ านวนคร้ังท่ีติดตาม
และประเมินผล

 - ได้รับทราบความก้าวหน้า/ปัญหาและ
อุปสรรค ของการเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

กองแผนฯ
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13 การเลือกต้ัง  - เพ่ือให้มีสมาชิกสภา/นายก อบจ.ตาม
ระเบียบและกฏหมาย
 - เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

 - เลือกต้ังสมาชิกสภา/ นายก 
อบจ.สตูล

10,000,000 13,000,000 -  - -  จ านวนร้อยละ 
ของผู้มาใช้สิทธ์ิ

 - มีสมาชิกสภา/นายก อบจ.ตามระเบียบ
และกฏหมาย
 - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย

กองกิจการสภาฯ

14 พัฒนากลไกก ากับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต

 - เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริตใน 
อบจ.สตูล  
 - เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต ใน อบจ.สตูล เป็นไป
อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

 - ติดตามและประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริตใน อบจ.สตูล

50,000 50,000 -  - -  การร้องเรียนหรือการ
เสนอเร่ืองทุจริต

ในอบจ.สตูลมีน้อยลง
หรือไม่มี

 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการน ากลไกท่ีมีอยู่
ไปถือปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร

ส านักปลัดฯ

15 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

 - เพ่ือให้การบริหารโครงการต่างๆ ของ 
อบจ.สตูล เป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและย่ังยืน
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคประชาชนกับ อบจ.สตูล
- เพ่ือให้คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและ
วิธีการในการปฏิบัติงานตามภาระ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับทมอบหมายเป็นไป
ตามท่ีกฏหมายก าหนดและให้
ความส าคัญกับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปปช. (Anti-Corruption)

  - จัดอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง จ านวน  1  รุ่น

50,000 50,000 -  - -   คณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80

 - คณะกรรมการจัดซ้ือจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการพัศดุ  
การบริหารโครงการ ของ อบจ.สตูล 
เป็นไปด้วยความถูกพต้องโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้เกิดประโยชน์สูงสุด
และย่ังยืน 
 - อบจ.สตูล มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

กองพัสดุ
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16 อบรมวิชาการเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร อบจ.

 - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระเบียบข้อ
กฏหมายการปฏิบัติงานของ อบจ.      -
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้าง
เครือข่ายในการท างานของ อบจ.         
 - เป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นอัน
น าไปสู่ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนา อบจ.

 - อบรมวิชาการเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบ้ติงานบุคลากร อบจ.
ณ พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 
จ านวน 1 คร้ัง

350,000 -  - - - มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.บุคลากร 
อบจ.มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็น
แนวทางเดียวกัน

ส านักปลัดฯ

17 พัฒนาแนวคิดในการท างาน
ของนักบริหารและบุคลากร

 - เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีทัศนคติท่ีดีต่องาน ต่อ
องค์กร  ต่อเพ่ือนร่วมงาน และร่วมมือ
กันปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย
บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

- 300,000 - - -  -จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวนร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย

 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลมีทัศนคติท่ีดีต่องาน องค์กร และเพ่ือน
ร่วมงาน ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

18 ตลาดบกวิถี 4 ภาค ในงาน
อุ่นไอรัก คลายความหนาว  
สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 2

 - เพ่ือสนองพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน
รักษาและต่อยอดงานเก่ียวกับสายน้ า
ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ทุกพระองค์
 - เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล รักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม         
 - เพ่ือเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

 - ร่วมจัดกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์ จ านวน 1 คร้ัง

- 120,000 - - - จ ำนวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

 - สนองพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายรัฐบาล   
 -ประชาชนท่ัวไปทราบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมชองจังหวัดสตูล

ส านักปลัดฯ

14,830,000 17,790,000 1,850,000 2,200,000 1,700,000
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ

1 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง

 - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศชาติ มีจิตส านึก
พลเมือง ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสริมสร้างความสามัคคี
 - เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายต่างๆ

 - ผู้น าศาสนา คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน   สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
กรรมการหมู่บ้าน   
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ พนักงานของ
รัฐ  ครู  อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดสตูล

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000   จ านวนผู้
เข้าร่วมอบรม

 - ผู้รับการอบรมได้มีแนวทาง
การเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาชุมชน
ของตนเองในอนาคต 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 - ผู้รับการอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ

กองกิจการสภาฯ

2 ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือให้ลูกเสือชาวบ้านได้แสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
 - เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ
 คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย
 - เพ่ือพัฒนาลูกเสือชาวบ้านให้มี
ศักยภาพ เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ี
เข้มแข็งได้แลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์

 - เพ่ือจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดสตูล
จ านวนไม่น้อยกว่า 
150 คน

100,000 100,000  - 100,000 100,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบปัญหา
และมีความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมือง
ในปัจจุบัน 
 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
ลูกเสือชาวบ้าน
 - ลูกเสือชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาสังคมไทย เป็นพลเมืองท่ีดีมี
คุณภาพ ยึดม่ันและปฏิบัติตาม
พระบรมราโชบาย กฏธรรมเนียมประเพณี
ของลูกเสือชาวบ้าน

กองกิจการสภาฯ
 อุดหนุน ตชด. 
ท่ี 436 อบจ.สตูล

3 สุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์  - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน รู้จักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในท้องถ่ิน
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรักสามัคคี ความสมานฉันท์
ข้ึนในท้องถ่ิน

 - ผู้น าภาคส่วนต่างๆ เช่น 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าสตรี
ฯลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงาน อบจ.สตูล

1,000,000  - 1,500,000  - 1,000,000 -จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70

  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถ่ินในรูปแบบท่ีแตกต่าง
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน
  - ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
น ามาใช้ในท้องถ่ิน
  - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักสามัคคี 
ความสมานฉันท์ ข้ึนในท้องถ่ิน

กองกิจการสภาฯ

1,300,000 200,000 1,600,000 200,000 1,200,000

       7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดท าการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 200



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ

1 ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพ่ือให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี

 - เช่น อาคารส านักงาน
ห้องประชุม บ้านพัก เสาไฟฟ้า
แหล่งท่องเท่ียว ประปา 
เคร่ืองจักรกล เป็นต้น
ตามแบบท่ีก าหนด

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 

80

 - ประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของอบจ.

กองช่าง

2 ซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ (Over Haul)

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเคร่ืองจักรกล

 - ซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ (Over Haul)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  จ านวนคร้ัง
ท่ีด านินการ

 - ท าให้เครืองจักรกลมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

กองช่าง

3 ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา  - เพ่ือศึกษาวิจัยต่อการพัฒนาและเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด าเนิน
โครงการ

 - จ้างศึกษาวิจัยในกิจการ
ของ อบจ. ตามอ านาจหน้าท่ี

4,000,000 - - - -  มีผลการวิจัย
มาใช้จริง

 - ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ และการศึกษาผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

4 ปรับปรุงรถสุขาเคล่ือนท่ี  - เพ่ือให้รถสุขาเคล่ือนท่ีอยู่ในสภาพท่ีดี
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี       
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้รถสุขาเคล่ีอนท่ี ท่ีมีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุงรถสุขาเคล่ือนท่ี ของ 
อบจ.สตูล ตามแบบ ท่ี อบจ.สตูล
ก าหนด

2,800,000 - - - -  ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 มีความ

พึงพอใจในการใช้บริการ

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถ
สุขาเคล่ือนท่ี ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

5 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - เพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงานของ
อบจ.สตูลให้มีสภาพสวยงาม พร้อม
ให้บริการประชาชน

 - ทาสีภายนอกอาคาร ทาสีร้ัว 
ส านักงานอบจ.สตูล 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนประกอบ
และส่วนอ่ืนๆ ของอาคาร
ส านักงานอบจ.สตูล

900,000 - - - -  - ประชาชน พนักงาน
มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 - อาคารอยู่ในสภาพสวยงามและพร้อม
ให้บริการประชาชน

ส านักปลัดฯ

       7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด(KPI)

งบประมาณ

6 ก่อสร้างท่ีจอดรถช่ัวคราวข้าง
ส านักงาน อบจ.สตูล

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การจอดรถเม่ือมาใช้บริการ

จอดรถได้ไม่น้อยกว่า 24 คัน 
พร้อมปรับปรุงลานจอดรถ 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

650,000 - - - -  - ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับความสะดวกในการมา
ติดต่อราชการ

กองช่าง

7 จ้างส ารวจออกแบบโครงการ
ท่ี อบจ. ด าเนินการ

 - เพ่ือจ้างออกแบบโครงการท่ี อบจ.
 ไม่สามารถด าเนินการเองได้
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
โครงการท่ี อบจ. ด าเนินการ

 - จ้างส ารวจออกแบบ - 1,000,000 - - - จ านวนแบบ
ท่ีน ามาใช้งาน

 - การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

กองช่าง

8 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

-เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทย
- เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

 - 'ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณสะพานลอยหน้า
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ความยาว
ไม่น้อยกว่า 25.00 ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด

- 700,000  -  -  -  ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

- ประชาชนท่ัวไปได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
- มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติท่ีมีความม่ันคง
แข็งแรง สวยงาม และได้มาตรฐาน

กองช่าง

9 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ
แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัติริย์

 - ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 1 
ซุ้ม ตามแบบท่ีก าหนดของกรม
โยธาธิการและผังเมือง

- 985,000  -  -  -   จ านวนซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ

 - มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติใช้ในการประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- ประชาชนในจังหวัดสตูลได้แสดงความ
จงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์

ส านักปลัดฯ

11,350,000 3,685,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

27,480,000  21,675,000  4,450,000    3,400,000   3,900,000    รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดท าการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 202



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 9,990,000  -   -  -   -  -  - 1 9,990,000

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -   -  -   - 8 45,554,000 1 80,000,000    -  - 9 125,554,000

รวม 1 9,990,000 8 45,554,000 1 80,000,000  10 135,544,000

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 9,799,000 13 93,284,400 31 218,447,800 10 112,076,800  17 171,404,000 72 605,012,000

รวม 1 9,799,000 13 93,284,400 31 218,447,800 10 112,076,800 17 171,404,000 72 605,012,000

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 1 5,185,000      -  - 1 5,185,000

4.2 แผนงานการเกษตร  -  -  -  -  -  - 1 1,500,000      -  - 1 1,500,000

รวม  -  -  -  -  -  - 2 6,685,000     -  - 2 6,685,000

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -   -  -   - 3 114,707,000 1 37,807,000    -  - 4 152,514,000

รวม  -   -  -   - 3 114,707,000 1 37,807,000   -  - 4 152,514,000

รวมท้ังส้ิน 2 19,789,000 13 93,284,400 42 378,708,800 14 236,568,800 17 171,404,000 88 899,755,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล

(สรุปตำมแบบ ผ.02/1)

ปี 2565 รวม  5  ปี 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ 02-1 บัญชีสรุปโครงการ 203



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างประตูสู่
อุทยานธรณีสตูล 
(Satun Geopark 
Gateway)

 - เพ่ือเป็นจุดถ่ายภาพท่ีระลึก
กับสัญลักษณ์การท่องเท่ียว
จังหวัดสตูล และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดสตูล

 - ก่อสร้างแบบจ าลอง
สัญลักษณ์การท่องเท่ียว
 - งานภูมิสถาปัตยกรรม
ตามแบบท่ีก าหนด

9,990,000  -  -  -  - จ านวน
นักท่องเท่ียว
ไม่น้อยกว่า

วันละ 500 คน

จังหวัดสตูลมีสถานท่ีพักผ่อน
เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเท่ียวและเพ่ิม
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
ให้ได้มาตรฐาน

กองช่าง-
สนง.

ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

สตูล

9,990,000 
- - -  -

รวม

        1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

      1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 204



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 พัฒนาท่าเทียบเรือ
เพ่ือการท่องเท่ียว

-เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว
-เพ่ือจัดระเบียบการข้ึน-ลงเรือ
ให้เกิดความปลอดภัย
-เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
เพ่ือการท่องเท่ียวของจังหวัด
สตูล

 -ติดต้ังระบบเคร่ืองปรับอากาศ
ส่วนบริการนักท่องเท่ียว  
พ้ืนท่ี 1,354 ตร.ม.
- ติดต้ังระบบแจ้งข้อมูลการ
เดินทางของนักท่องเท่ียว
- ติดต้ังป้ายแสดงผลแอลอีดี
ฟูลคัลเลอร์ LED DISPLAY 
FULL COLOR ความละเอียด
 4.81 มม. (Pitch 4.81)

-  - 9,354,000     -  - ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

-ท่าเทียบเรือมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
-การข้ึน-ลงเรือของ
นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัย
-ยกระดับมาตรฐานของการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือ
เพ่ือการท่องเท่ียว
ฝ่ังอันดามัน

 ส านักปลัดฯ

2 ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

-เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ยให้มีความ
พร้อมในการบริการและ
อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

-ปรับปรุงอาคารส านักงาน
-อาคารสปา
-ปรับปรุงงานระบบของ
โครงการ
-ปรับภูมิทัศน์
-ป้องกันตล่ิง
ตามแบบท่ีก าหนด

- - 5,500,000     -  - ประชาชน/
นักท่องเท่ียว
มีความพึง

พอใจร้อยละ 
70

 - ผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อนทุ่ง
นุ้ยได้รับความสะดวก
- มีผู้ใช้บริการบ่อน้ าพุร้อน
ทุ่งนุ้ยเพ่ิมข้ึน

กองคลัง

        1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 205



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3 Satun UNESCO 
Global Geopark 
Application

- เพ่ือจัดท า Satun UNESCO 
Global Geopark 
Application ส าหรับแนะน า
ข้อมูลนักท่องเท่ียวให้สามารถ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย
- เพ่ือบริหารจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
- เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ความเช่ือม่ันด้านการท่องเท่ียว
ของจังหวัดสตูล

จัดท าแอปพลิเคช่ัน Satun 
UNESCO Global Geopark 
Application ท่ีสามารถใช้งาน
ได้ท้ังระบบปฏิบัติการ ios 
และ Android หรือ ทาง
เว็บไซต์แบบ 4 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาบาฮาซา 
โดยมีช้ันของข้อมูล อย่างน้อย
 4 ช้ัน

 -  - 5,000,000      -  - จ านวนระบบ
ป้ายอัจฉริยะ

เพ่ือการ
ท่องเท่ียว

จังหวัดสตูล
พร้อมระบบ

ติดต้ัง

-จังหวัดสตูลมีแอปพลิเคช่ัน
ส าหรับนักท่องเท่ียวได้ใช้เป็น
เคร่ืองมือเดินทองไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆในสตูล
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- การบริหารจัดการและการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
- เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ความเช่ือม่ันด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดสตูล

 ส านักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 206



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4 มหกรรมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดสตูล
"มาแลต๊ะ CTB 
SATUN"

- เพ่ือส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวแหล่ง
อุทยานธรณีโลกสตูล
- เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
ให้เป็นท่ีแพร่หลายมากย่ิงข้ึน
- เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการ
ท่องเท่ียวของเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล

จัดกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรม
- กิจกรรมการแสดง
นิทรรศการด้านการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (เขา/ป่า/นา/เล) 
-กิจกรรมการสาธิตและ
จ าหน่ายอาหารพ้ืนถ่ินของแต่
ละชุมชน CTB
-กิจกรรมการแข่งขัน
การละเล่นพ้ืนบ้านของแต่ละ
ชุมชน CTB
- กิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของแต่
ละชุมชน
-กิจกรรมเสวนาเก่ียวกับการ
ด าเนินการเร่ืองการท่องเท่ียว
โดยชุมชน (โดยสมาชิก
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในจังหวัดสตูล ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน

 -  - 1,000,000      -  - -จ านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม

-การท่องเท่ียว
โดยชุมชนใน
เขตอุทยาน

ธรณีโลกสตูล 
เป็นท่ีรู้จักและ
เข้าใจมากข้ึน

-การท่องเท่ียวโดยชุมชน
จังหวัดสตูล เป็นท่ีรู้จักและ
เข้าใจมากข้ึน
-ประชาชนมีอาชีพ และ
รายได้จากการท่องเท่ียว
ชุมชนเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 207



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว Satun 
UNESCO Global 
Geopark

- เพ่ือผลิตส่ือและข้อมูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวในเขต
อุทยานธรณีโลกสตูล
- เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเขต
อุทยานธรณีโลกสตูล
- เพ่ือให้นักท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างประเทศเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
จังหวัดสตูลมากข้ึน

จัดกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม
-กิจกรรมจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์/เพจ
ประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
เอกสาร แผ่นพับ และส่ือง
ส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ด้วยการ์ตูน Animation การ
ท่องเท่ียว
-กิจกรรมการสร้าง Brand 
Ambassador Satun 
Geopark

 -  - 1,200,000      -  - จ านวนและ
ชนิดของส่ือ

ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว

 Satun 
UNESCO 
Global 

Geopark 
ท่ีผลิต

- การท่องเท่ียวในเขต
อุทยานธรณีโลกสตูล ได้รับ
ความสนใจและนิยมมาเท่ียว
มากข้ึน
- ประชาชนในเขตอุทยาน
ธรณีโลกสตูลและในจังหวัด
สตูล มีรายได้เพ่ิมข้ีนจาก
การประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเท่ียว

 ส านักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 208



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 Road Show Satun 
UNESCO Global 
Geopark

-เพ่ือจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดสตูลให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย
-เพ่ือส่งเสริมมิติการท่องเท่ียว
ในรูปแบบใหม่ๆ ตามเส้นทาง 
Satun UNESCO Global 
Geopark ให้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีได้รับ
ทราบ
-เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวใน
ประเทศ และเศรษฐกิจภายใน
พ้ืนท่ีให้ดีข้ึนด้วยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

 -จัดกิจกรรม จ านวน 2 
กิจกรรม
- กิจกรรมTable Top Sale 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมูลและธุรกิจ
ระหว่างผู้ประกอบการในงาน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของททท.
- กิจกรรมออกบูธ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัดสตูลในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของททท.

 -  - 2,000,000      -  - -จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม
-สร้างกระแส
การท่องเท่ียว
 ก่อให้เกิด
รายได้แก่

ประชาชนใน
ท้องถ่ินมากข้ึน

-การท่องเท่ียวจังหวัดสตูล 
เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน
-สร้างรายได้และสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
จากการท่ีนักท่องเท่ียวได้มา
เท่ียวจังหวัดสตูล

 ส านักปลัดฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7 ชัตเตอร์บัสเพ่ือการ
ท่องเท่ียว Satun 
UNESCO Global 
Geopark

- เพ่ือจัดหามินิบัสส าหรับว่ิงใน
เส้นทางท่ีก าหนดเพ่ือรับส่ง
นักท่องเท่ียวไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย
- เพ่ือบริหารจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
- เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ความเช่ือม่ันด้านการท่องเท่ียว
ของจังหวัดสตูล

 -จัดหารถมินิบัสเพ่ือการ
ท่องเท่ียว จ านวน 8 คัน ขนาด
 20 ท่ีน่ังว่ิงให้บริการ
นักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ี/
แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสตูล 
โดยรถจะออกจากสถานี
บริการในทุก 2 ช่ัวโมง โดยมี
ต้นสายการเดินรถท่ีท่าเรือต า
มะลัง-ฉลุง-ปากบารา-ละงู-นา
ทอน-ทุ่งหว้า-ถ้ าเลฯ-ทุ่งนาง
แก้ว-น้ าตกวังสายทอง-ถ้ าภูผา
เพชร-ควนกาหลง เล้ียงขวาเข้า
เมืองสตูล ส้ินสุดสายการเดิน
รถท่ีท่าเรือต ามะลัง
-จัดต้ังและก่อสร้างสถานีจอด
รถมินิบัส

 -  - 20,000,000    -  - -จ านวนรถ
มินิบัสท่ีจัดหา
-จ านวน
สถานี/ป้าย
จอดรถท่ีสร้าง

-จังหวัดสตูลมีรถมินิบัส
ส าหรับว่ิงประจ าในเส้นทาง
ส าหรับนักท่องเท่ียวได้
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย
-การบริหารจัดการและการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
- เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ความเช่ือม่ันด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดสตูล

ส านักปลัดฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

8 จัดงาน Satun 
UNESCO Global 
Geopark Festival

 - เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตอุทยานธรณี
โลกสตูล
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการดูแลและ
พัฒนาบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีโลกสตูล
- เพ่ือเป็น

 - จัดกิจกรรม จ านวน 2 
กิจกรรม
-กิจกรรมวิชาการด้านฟอสซิล
-กิจกรรมจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียว Satun UNESCO 
Global Geopark Festival

 -  - 1,500,000      -  - -หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน
และภาค

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
-ประชาชนใน
เขตอุทยาน

ธรณีโลกสตูล
และพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล 
มีอาชีพและ

รายได้เพ่ิมข้ึน
-นักท่องเท่ียว
ชาวไทย และ
ต่างประเทศ

เข้าร่วม
กิจกรรม
เพ่ิมข้ึน

- การท่องเท่ียวในเขต
อุทยานธรณีโลกสตูลเป็นท่ี
รู้จักอย่างกว้างขวาง
- ประชาชนในสตูล มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
- ช่วยเผยแพร่การท่องเท่ียว
ด้านศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนคนสตูลและส่งเสริม
การท่องเท่ียวในลักษณะ
บูรณาการร่วมกัน

 ส านักปลัดฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

          เป้าหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

9  ก่อสร้างหอประชุม
นานาชาติ
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือเป็นสถานท่ีจัด
ประชุมสัมมนาและจัด
นิทรรศการ/กิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียวหรือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับ
จังหวัดระดับภาค 
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
- เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่า
ให้กับการท่องเท่ียวของจังหวัด
สตูล

 - ก่อสร้างอาคาร
หอประชุมขนาด 3,000 ท่ีน่ัง 
พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวก
และการบริการท่ีครบครัน
ทันสมัย
 - งานครุภัณฑ์
 - งานภูมิทัศน์ 
 - งานระบบไฟฟ้าบริเวณท่ีดิน
ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล จ านวน 27
ไร่ (โฉนดเลขท่ี 12906)

  -   -   -   80,000,000   -   - ร้อยละ 70 
ของประชาชน

มีความพึง
พอใจ

 - จังหวัดสตูลมีศักยภาพใน
ด้านการท่องเท่ียว
- ท าให้เกิดการหมุนเวียน
ของกระแสเงินในจังหวัด
เพ่ิมข้ึน
- ท าให้เกิดการจ้างงานใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

 -  - 45,554,000  80,000,000  -  -

9,990,000  - 45,554,000  80,000,000  -  -

รวม

รวมท้ังส้ิน
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        ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/คอนกรีตเสริมเหล็ก

1 สาย สต.ถ.1-0056      
บ้านควนบ่อทอง-บ้านทุ่งพัก
 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการ คมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  1.496  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-50-15.2  
E 100-05-44.0    
N 06-51-54.4  
E 100-06-04.7

- -                -                6,735,000       -                 ประชาชน
มีความพึง

พอใจ
ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

     งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง   ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)

2 สาย  สต.ถ.1-0009      
บ้านควนไสน - คลองละงู 
ต.ก าแพง, ต.เขาขาว, 
ต.น  าผุด อ.ละงู จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  8.634  กม.
ไหล่ทางข้างละ0.00-
1.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-56-24.5   
E 099-47-03.4
N 06-56-26.6                 
 
E 099-52-22.7

- -                10,560,000     17,856,800     15,600,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

  ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล   ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 213
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 สต.ถ.1-0016 
บ้านผังปาล์ม 5 - บ้านผัง
ปาล์ม 6 อ.มะนัง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  5.150  กม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.00-
1.00 ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-56-34.9  
E 099-56-34.0
N 07-01-05.8
E 099-55-50.4

  -       9,997,000      12,960,000      11,760,000      13,300,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

4 สายสต.ถ.1-0068  
หมู่ท่ี 3 ต.ฉลุง - หมู่ท่ี 7 
ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 ระยะทาง 1.828 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-43-07.1 
E 100-03-14.0

- - 8,370,000       8,370,000       -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

5 สาย  สต.ถ.1-0058     
บ้านปลักสาวสูง -
บ้านทุ่งพัก ต.ควนกาหลง, 
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 4.251  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-40.6
E 100-04-50.4  
N 06-52-32.8
E 100-05-53.5

- -                4,500,000       9,067,000        -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนส่ง
ผลผลิตทางารเกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 214
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 สาย สต.ถ. 1-xxxx     
บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน
ต.บ้านควน , ต.ควนขัน
อ.เมือง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการเดินทาง
 และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
ค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00-
1.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-39-13.50
E 100-03-05.00
N 06-38-48.80
E 100-03-37.50

-                - 7,800,000 -                7,800,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการ
คมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

7 สาย สต.ถ.1-0002
บ้านควนเก - อุใดเจริญ 
อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
 ระยะทาง 2.462  กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 
ม. (ผิวจราจรเดิมกว้าง
 5.00 ม.ขยายไหล่ทาง
 1.50 ม.) 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-17.4    
E 099-55-27.8
N  06-52-56.6  
E 099-55-56.2

- - 10,800,000     -                10,800,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

8 สาย สต.ถ.1-0010 
บ้านป่าฝาง-บ้านทุ่งเสม็ด 
ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 5.554 กม.      
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-56-33.2  
E 099-47-00.9 
N 06-58-47.8     
E 099-47-30.7

- - 8,786,000       -                12,880,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 215
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 สาย สต.ถ.1-0026  
บ้านเขาน้อย-บ้านย่านซ่ือ 
อ.ควนโดน, อ.เมือง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง  2.650  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-44-00.4 
E 100-04-23.3
N 06-44-39.4  
E 100-05-11.9

- - 4,940,000       -                7,800,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

10 สาย  สต.ถ.1-0022 
บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42 
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและกรขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  2.425  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-52-46.4 
E 099-57-16.3
N 06-55-03.0    
E 099-58-01.0

- -                1,800,000       -                8,500,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

11 สาย  สต.ถ.1-0057 
บ้านน  าหรา - บ้านควน
กาหลง ต.ทุ่งนุ้ย, 
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  3.500  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-52-35.2
E 100-05-03.0
N 06-51-44.4
E 100-04-14.6

- -                5,400,000       -                7,800,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 216
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

12 สาย  สต.ถ.1-0048 
บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ 
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล 
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 4.000  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-39-18.1  
E 100-00-52.3
N 06-41-25.8         
E 100-01-25.7

- -                3,600,000       -                11,902,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

13 สาย สต.ถ.1-0063  
ซอยทุ่งไทรเจริญ 
ต.ป่าแก่บ่อหิน, ต.ทุ่งหว้า 
อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.  
ตามแบบท่ีก าหนด

- - 9,600,000       -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

14  สาย สต.ถ. 1-0065
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว 
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.596 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 07-03-42.0   
E 099-49-26.5 
N 07-04-50.3     
E 099-49-44.4

  -   -        8,800,000   -   -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 217
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15 สาย สต.ถ.1-0060
บ้านยางในคง หมู่ท่ี 12 
ต.ละงู

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  1.000  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด.

- -                4,416,000       -                 -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

16 สาย สต.ถ.1-0094 บ้าน
เขียดแก้ว - ต.อุใดเจริญ 
ม.10 ต.ละงู  อ.ละงู 

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  2.200  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-51-35.6 
E 099-47-31.9  
N 06-50-53.7 
E 099-48-40.7

- - 9,715,200       -  -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

17 สต.ถ.1-0021 
บ้านไร่สาธิต - บ้านผัง 44  
ต.อุใดเจริญ  อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 1.506  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-54-35.7
E 099-57-21.5
N 06-54-18.1
E 099-57-46.6

- -        5,421,600   -    -   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 สต.ถ.1-0059 
บ้านซอย 9 - บ้านซอย 8
( ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  2.686  กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-51-42.4         
E 100-00-27.2 
N 06-53-07.1     
E 100-00-40.2

  -   -      12,893,000   -   -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

19 สาย สต.ถ.1-0052  
หมู่ 4 ต.คลองขุด -
บ้านโคกพยอม ต.พิมาน 
อ.เมือง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 1.145 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-36-58.8
E 100-05-23.9  
N 06-36-57.8
E 100-05-27.8

- - 4,122,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

20  สาย สต.ถ.1-0032
บ้านคลองขุดเหนือ - 
เขตเทศบาล ต.คลองขุด, 
ต.พิมาน  อ.เมือง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 0.810 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
(เสริมผิวลาดยาง AC.) 
N 06-37-44.5  
E 100-03-53.2  
N 06-38-06.0
E 100-04-04.1

- - 1,850,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 219



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

21  สาย สต.ถ. 1-0008
บ้านปากทางใหม่ - 
บ้านผัง 36 อ.ละงู, 
อ.ควนกาหลง

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.990 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-48-46.6    
E 099-56-25.2
N 06-49-29.9    
E 099-56-35.9

  -   -        6,404,000   -   -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

 กองช่าง

22 สาย  สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41 
ต.ละงู อ.ละงู, 
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  2.025  กม.
ไหล่ทางข้างละ0.00 - 
1.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-51-39.9
E 099-52-25.3
N 06-52-53.0
E 099-52-37.6

- -                9,720,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 220



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

23 สาย  สต.ถ.1-0074
บ้านน  าร้อน ต.ทุ่งนุ้ย 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง  0.120  กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 
1.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-50-55.4
E 100-08-00.0
N 06-50-51.8 
E 100-08-01.9

- -                576,000         -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

24 สาย  สต.ถ.1-0070   
เลียบคลองชลประทาน  
ม.1 ต.คลองขุด  อ.เมือง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  5.00 ม. 
ระยะทาง  1.670  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด            
  (เสริมผิว AC )
N 06-39-11.9  
E 100-05-03.5
N 06-38-19.3   
E 100-04-50.0

- -                5,010,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

25 สาย  สต.ถ.1-0083 
หมู่ท่ี 1 ต.ก าแพง  อ.ละงู
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 0.800  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-54-19.0   
E 099-47-18.5 
N 06-54-28.5 
E 099-46-56.3

- -                2,800,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 221



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

26 สาย  สต.ถ.1-0025 
บ้านท่าพยอม หมู่ท่ี 7 
ต.ปากน  า อ.ละงู

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  1.449  กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00 -
1.00 ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-52-45.3  
E 099-45-08.2    
N 06-52-11.1 
E 099-44-34.1

- -                8,695,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

27 สาย  สต.ถ.1-0089 
บ้านนางแก้ว - บ้านป่าแก่
บ่อหิน ต.น  าผุด อ.ละงู, 
ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  1.175  กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 07-00-48.9 
E 099-50-47.5    
N 07-01-01.4    
E 099-50-03.3

- -                5,700,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

28 สาย สต.ถ.1-0007 
บ้านคลองขุด -บ้านหัวทาง
อ.ละงู จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  4.045  กม. 
ไหล่ทางข้างละ0.00 -
1.00 ม. (ปี 64,65 ขอปรับ
ปรุงผิวจราจรเป็น คสล.
2.000 กม) 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-53-07.8 
E 099-48-51.8 
N 06-52-22.5  
E 099-46-56.0

      9,799,000   -    -       10,000,000      10,000,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 222



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

29 สาย สต.ถ.1-0038 
ร.ร.ปากละงู-บ้านท่าชะมวง
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 5.350 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-49-42.0
E 099-47-26.7 
N 06-48-05.2
E 099-48-42.6

  -        9,308,000        9,720,000   -       10,491,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

30 สาย สต.ถ. 1-0013
บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง 17 
ต.น  าผุด อ.ละงู , 
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการเดินทาง
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
ค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.818 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-58-12.0  
E 099-50-28.8
N 06-58-17.8
E 099-53-18.3

  -       9,998,000      13,224,000   -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 กองช่าง

31 สาย สต.ถ.1-0004
บ้านวังใหญ่-บ้านเกาะไทร
 อ.ท่าแพ จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 1.159 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-49-48.6
E 099-55-53.3  
N 06-49-50.1
E 099-56-35.9

- 4,915,000      4,915,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

32 สาย สต.ถ.1-0033
บ้านวังปริง-บ้านเกาะไทร  
ต.ท่าเรือ, ต.แป-ระ  
อ.ท่าแพ จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 2.025 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-48-46.6   
E 099-56-25.2    
N 06-49-29.9   
E 099-56-35.9

- 6,854,000      8,550,000       -                -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 223



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

33 สายสต.ถ.1-0056 บ้านควน
บ่อทอง - บ้านทุ่งพัก        
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  2.000  กม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.00 -
1.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-15.2 
E 100-05-44.0     
N 06-51-54.4 
E 100-06-04.7

  -   -   -        9,800,000   -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

34 สาย สต.ถ.1-XXXX 
บ้านโคกพิลา ต.ควนโพธ์ิ 
อ.เมือง จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.375 กม.    
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-44-45.4
E 100-02-06.0   
N 06-45-21.9
E 100-02-22.1

  -       6,388,000   -   -        5,363,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

35 สาย สต.ถ.1-0006
บ้านช่องงับ-บ้านบารายี 
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 3.554 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 07-01-29.3
E 099-45-01.9 
N 07-01-32.3
E 099-43-05.5

- 9,996,000      -                - 5,000,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 224
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

36 สาย สต.ถ.1-0031 
บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ต
ยามู อ.ควนกาหลง , 
อ.ควนโดน จ.สตูล

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  4.868  กม. ไหล่
ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-37.5  
E 100-48-42.3 
N 06-48-42.3
E 100-06-52.3

  -       9,998,000   -   -       10,400,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

37 สาย สต.ถ.1-0003 
บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง
อ.ท่าแพ  จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 4.990 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00  ม.   
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-49-28.6
E 099-56-00.7
N 06-49-33.5  
E 099-52-42.7

- 9,986,000      -                -                12,428,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

38 สาย สต.ถ.1-0001
บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่
ใจดี อ.ท่าแพ จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 
ระยะทาง 4.170 กม.
ไหล่ทางข้างละ  1.00  ม. 
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-47-16.4 
E 099-58-17.6    
N 06-48-42.2  
E 100-00-00.9

- 7,707,000      -                -                15,340,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 225
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

39 สาย สต.ถ.1-0036
บ้านเกาะพยู-บ้านควนลูตง
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ระยะทาง 0.592 กม. หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,552 ตร.
ม. ตามแบบท่ีก าหนด

- 2,486,400      - - -  ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

40 สาย สต.ถ.1-0027 
บ้านเขาน้อย-บ้านกุบังปะ
โหลด อ.เมือง , อ.ควนโดน 
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 1,221 ม.

- 5,651,000      - - -  ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 226
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เข่ือน สะพาน ท่อเหล่ียมและตล่ิง    

41 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ในสายทางถนน
สต.ถ.1-0056
บ้านควนบ่อทอง-บ้านทุ่งพัก 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

  - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  8.00 ม.    
ยาว  38.00 ม.            
ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-51.9
E 100-05-35.1

- - - 6,688,000        -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

42 ท่าเทียบเรือ หมู่ท่ี 6 
บ้านตะโละน  า 
ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง
จ.สตูล

 - เพ่ือทดแทนท่าเทียบเรือ
เดิมทีช ารุด ทรุดโทรม
- ราษฎรมีท่าเทียบเรือท่ีได้
มาตรฐาน
- ราษฎรมีความสะดวกใน
การขนถ่ายสินค้าและการ
จอดเรือ
- เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ประมง

 - ท่าเทียบเรือขนาด
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 186 
ตร.ม.
 - สะพานท่าเทียบเรือ 
ยาวไม่น้อยกว่า 194.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด   
N 06-40-14.5      
E 099- 51-53.3

- -                -                25,000,000     -                 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ราษฎรมีท่าเทียบเรือใหม่ท่ีได้
มาตรฐาน
 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
ขนถ่ายสินค้าและการจอดเรือ
 - มีรายได้จากการท าอาชีพประมง
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

43 ท่าเทียบเรือ หมู่ท่ี 3  
บ้านปูยู  ต.ปูยู  อ.เมือง
จ.สตูล

 - เพ่ือทดแทนท่าเทียบเรือ
เดิมทีช ารุด ทรุดโทรม
- ราษฎรมีท่าเทียบเรือท่ีได้
มาตรฐาน
- ราษฎรมีความสะดวกใน
การขนถ่ายสินค้าและการ
จอดเรือ
- เป็นการส่งเสริมอาชีพ
ประมง

 - ท่าเทียบเรือขนาด
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 156  
ตร.ม.
 - สะพานท่าเทียบเรือ
ยาวไม่น้อยกว่า 49 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด 
N 06-29-53.3
E 100- 06-04.8

- -                -                -                6,000,000        ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ราษฎรมีท่าเทียบเรือใหม่ท่ีได้
มาตรฐาน
 - ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
ขนถ่ายสินค้าและการจอดเรือ
 - มีรายได้จากการท าอาชีพประมง
เพ่ิมขึ น

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 227
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

     ก่อสร้าง/ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาเข่ือนกันตล่ิงริมแม่น้้าและทะเล

44 ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง 
คลองม าบัง หมู่ท่ี 5
ต.บ้านควน อ.เมือง
จ.สตูล

 - เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของตล่ิงและการกัดเซาะ
ของน  าท่ีมีต่อตล่ิงและถนนท่ี
เลียบล าคลอง

 - ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง
ความยาวไม่น้อยกว่า 
100 ม. ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-42-23.4
E 100- 03-34.3

-  - 6,800,000       6,800,000        -  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - สามารถป้องกันการกัดเซาะตล่ิง
 - มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนท่ีอยู่ใกล้
ล าคลอง

กองช่าง

9,799,000     93,284,400   218,447,800 112,076,800 171,404,000 รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 228
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1 สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ขยะอันตรายโดยกลไก 
ประชารัฐ

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการขยะ
อันตราย  รวมท้ังเตรียม
ความพร้อมให้กับ อปท.
จัดต้ังศูนย์ย่อยเพ่ือรวบรวม
ขยะอันตราย

 - จัดอบรมการจัดการขยะ
อันตรายกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี อปท.เป้าหมายจ านวน
 41 แห่ง ส่วนราชการ
อ าเภอ 7 แห่ง และ
สถานศึกษา 
7 แห่ง
- มีศูนย์ย่อยขยะเพ่ือ
รวบรวมขยะอันตราย

-  - -             5,185,000     -  - จ านวนคร้ัง
ของการฝึกอบรม  
 - จ านวนศูนย์
ย่อยขยะอันตราย
ในแต่ละพ้ืนท่ี

 - ประชาชน ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสตูลมี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ
อันตราย 
 - ขยะอันตรายได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

กองช่าง

  -  -  -    5,185,000   - 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
          เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
  ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

    4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณ

        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 229



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
          เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า  - เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
- เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ าได้
เพ่ิมข้ึน
- เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลน
น้ าส าหรับท าการเกษตร

 - ขุดลอกล าห้วย              
- บ้านสะพานเคียน กว้าง 8 ม.
   ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม.  
- บ้านปากบาง กว้าง 10 ม.    
   ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม.  
- บ้านท่าแพใต้ กว้าง 8 ม.     
   ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม.

 -  -  - 1,500,000  -  ปริมาณน้ า
ท่ีกักเก็บเพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- สามารถเก็บกักน้ า
ได้เพ่ิมข้ึน
- พืชผลทางการเกษตร
มีผลผลิตท่ีดี

กองช่าง

  -  -  -    1,500,000   - 

  -  -  -    6,685,000   - รวมท้ังส้ิน

        4.2 แผนงานการเกษตร

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 230



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ติดต้ังระบบน้้ำหอถังสูง
พร้อมเจำะบำดำล 
(สนำมกีฬำอบจ.สตูล
 มำตรฐำน แห่งท่ี 2 )

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำ
ของจังหวัดสตูล
 - เพ่ือให้จังหวัดสตูลมีสนำมกีฬำ
ท่ีได้มำตรำฐำน
 - เพ่ือให้ประชำชนได้ออกก้ำลัง
กำย ท้ำกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวและสังคม

 - บ่อน้้ำบำดำล 
 - หอถังน้้ำสูง
 - ระบบเดินท่อภำยในงำน
 - ตำมแบบท่ีก้ำหนด

-  - 8,000,000 - -  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 70

 - จังหวัดสตูลสำมำรถ
จัดกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับสำกลได้          
-ประชำชนท่ีมำใช้
บริกำรสนำมกีฬำมี
ควำมสะดวก

กองกำรศึกษำฯ

     6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

       6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 231



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2  พัฒนำศักยภำพสนำม
กีฬำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือให้มีสนำมกีฬำมำตรฐำน
สำมำรถใช้เป็นสถำนท่ีฝึกซ้อม
และจัดกำรแข่งขันกีฬำในระดับ
ต่ำงๆ ตลอดรวมถึงนักท่องเท่ียว
ในรูปแบบเชิงกี และใช้ในกำร
ออกก้ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ

 ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล, 
หลังคำสนำมฟุตซอล, 
ก่อสร้ำงลำนคสล.สนำม
บำสเกตบอล, ก่อสร้ำง
ลำนคสล.สนำมวอลเลย์บอล
 และลำนอเนกประสงค์
ส้ำหรับออกก้ำลังกำยท่ัวไป 
 ตำมแบบท่ีก้ำหนด

  -   -     14,637,000   - -  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 70

 - จังหวัดสตูลมี
ศักยภำพในด้ำนกำร
พัฒนำด้ำนกำร
ท่องเท่ียวในรูปแบบ
เชิงกีฬำ
- เยำวชนและ
ประชำชนได้รับกำร
พัฒนำสติปัญญำ 
จิตใจและสังคมด้วย
กำรออกก้ำลังกำย
เพ่ือพัฒนำสุขภำพ
ร่ำงกำย

กองกำรศึกษำฯ

3  ก่อสร้ำงโรงยิมเนเซ่ียม
ภำยในสนำมกีฬำอบจ.
สตูล

 - เพ่ือให้มีสนำมกีฬำมำตรฐำน
สำมำรถใช้เป็นสถำนท่ีฝึกซ้อม
และจัดกำรแข่งขันกีฬำในระดับ
ต่ำงๆ ตลอดรวมถึงนักท่องเท่ียว
ในรูปแบบเชิงกีฬำ และใช้ในกำร
ออกก้ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ

 ก่อสร้ำงโรงยิมเนเซ่ียม
ภำยในสนำมกีฬำ อบจ.สตูล
 ตำมแบบท่ีก้ำหนด

  -   -     92,070,000   - -  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 70

 - จังหวัดสตูลมี
ศักยภำพในด้ำนกำร
พัฒนำด้ำนกำร
ท่องเท่ียวในรูปแบบ
เชิงกีฬำ
- เยำวชนและ
ประชำชนได้รับกำร
พัฒนำสติปัญญำ 
จิตใจและสังคมด้วย
กำรออกก้ำลังกำย
เพ่ือพัฒนำสุขภำพ
ร่ำงกำย

กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 232



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

4 ปรับปรุงสนำมกีฬำ 
อบจ.สตูลมำตรฐำน 
แห่งท่ี 2

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำ
ของจังหวัดสตูล
 - เพ่ือให้จังหวัดสตูลมีสนำมกีฬำ
ท่ีได้มำตรฐำน
 - เพ่ือให้ประชำชนได้ออกก้ำลัง
กำย ท้ำกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัวและสังคม

 - อัฒจรรย์ด้ำนทิศ
ตะวันออกขนำด105*10
เมตร
 - ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ภำยในสนำม
 - ถนน
 - ตำมแบบท่ีก้ำหนด

-  -  - 37,807,000 -  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 70

 - จังหวัดสตูลสำมำรถ
จัดกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับสำกลได้
 - ประชำชนมีสุขภำพ
ร่ำงกำย
ท่ีแข็งแรงสุขภำพจิตท่ีดี

กองกำรศึกษำฯ

 -  - 114,707,000 37,807,000  -รวมท้ังส้ิน    

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 233



จ ำนวน
รำยกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
รำยกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
รำยกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
รำยกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
รำยกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
รำยกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1. แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50      2,914,340 24       685,600 6            5,600 -  - -  - 80       3,605,540
2. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร 24      4,884,150 3         52,950 6          75,000 4        108,000  -   - 37       5,120,100

3. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 13         308,100 4     2,002,100 3     14,300,700 2      5,280,000 -              -   22     21,890,900

4. แผนงำนกำรศึกษำ 21      1,145,700 9     1,327,600 8         381,950 5        202,800 5       202,800 48       3,260,850
5. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  -   -  -   - 1         100,000  -  -  -   - 1         100,000
6. แผนงำนเคหะและชุมชน  -   -  -   - -                -    -  - 2    2,500,000 2       2,500,000

รวม 108      9,252,290 40    4,068,250 24    14,863,250 11     5,590,800 7    2,702,800 190    36,477,390

(สรุป ผ.03)

บัญชีสรุปรำยกำรครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   

แผนงำน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี ปี 2564

องค์กำรบริหำส่วนจังหวัดสตูล

สรุปครุภัณฑ์ 234



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของส านักปลัด

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 700 - - ส านักปลัดฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯ
และองค์กร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 4 เคร่ือง  

32,000        34,000         - - - ส านักปลัดฯ

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯ
และองค์กร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 2 
เคร่ือง

29,000        -               - - - ส านักปลัดฯ

ส านักปลัดฯ

     1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.03
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯ
และองค์กร

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว -
 ด า) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที จ านวน 1
 เคร่ือง

210,000      -               -                -              - ส านักปลัดฯ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯ
และองค์กร

รถเข็นพ้ืนเรียบสแตนเลส ส าหรับขน
ของ จ านวน 2 คัน

16,000        -               -                -              - ส านักปลัดฯ

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

รถเข็นส าหรับขนขยะล้อแม็กซ์ยางตัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 63 ซม. x ยาว
 81 ซม x สูง 20 ซม. จ านวน 1 คัน

1,800          -               -                -              - ส านักปลัดฯ

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพ่ือใช้รับภาพการน าเสนองานต่างๆ 
 ติดต้ัง ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อบจ.สตูล

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว 
จ านวน 1 จอ

10,400        -               -                -              - ส านักปลัดฯ

8 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า ชนิด Network แบบท่ี 1
 (27 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เคร่ือง

7,900          - - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

9 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 
เคร่ือง

9,000          - - - - ส านักปลัดฯ

10 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้              15,800         - - - - ส านักปลัดฯ

11 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯ
 - เพ่ือเฝ้าระวังในการรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์ซ่อมเคร่ืองจักรกล

กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 
ชุด  เพ่ือติดต้ังประจ าศูนย์ซ่อม
เคร่ืองจักรกล

365,000       - - - - ส านักปลัดฯ

12 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯ
 - เพ่ือเฝ้าระวังในการรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 
ชุด เพ่ือติดต้ังประจ าศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

662,000       - - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

13 งานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

 - เคร่ืองเสียงประจ ารถประชาสัมพันธ์ 
พร้อมติดต้ัง
 - เคร่ืองเล่นซีดี
 - แอมป์
 - ล าโพง 4 ตัว

70,000 - - - - ส านักปลัดฯ

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายใน
อาคารส านักงานอบจ.สตูล จ านวน 1 
ชุด พร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย
  1. เคร่ืองขยายเสียงแบบเลือกโซน 
6 โซน 350 W  1 เคร่ือง
  2. เคร่ืองต้ังเวลาเล่นอัตโนมัติ 1 เคร่ือง
  3. ไมโครโฟนประกาศแบบเลือกโซน 
1 ตัว
  4. เคร่ืองปรับแต่งเสียง 1 เคร่ือง
  5. เคร่ืองรับวิทยุ  1 เคร่ือง
  6. เคร่ืองเล่นบูลเลย์ 1 เคร่ือง

130,000       -  -  - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของอบจ.สตูล

ค่าปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียง ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ช้ัน 2 พร้อมติดต้ัง  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
  1. เคร่ืองควบคุมและจ่ายไฟฟ้าชุด
ไมโครโฟนประชุม 1 เคร่ือง 
  2. ไมโครโฟนประชุมส าหรับประธาน 1
 ตัว
  3. ไมโครโฟนประชุมส าหรับผู้ร่วม
ประชุม 36 ตัว
  4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 
ช่อง 1 เคร่ือง
  5. เคร่ืองปรับแต่งเสียงดิจิตอลจ านวน 
1 เคร่ือง
  6. เคร่ืองขยายเสียง 3 เคร่ือง
  7. เคร่ืองเล่นบูลเลย์ 1 เคร่ือง
  8. เคร่ืองบันทึกเสียง แบบ USB 1 
เคร่ือง
  9. ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือคู่ 1 ชุด
 10.  ล าโพง 2 ทิศทาง 5 น้ิวแบบติดผนัง
 4 ตัว
 11. ล าโพงเสียงต่ า 2 ตัว
 12. ตู้ 16 U พร้อมอุปกรณ์ 2 ตู้
      

690,000      -               - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด ณ อาคาร
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการท่องเท่ียว จังหวัดสตูล

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมคงท่ีพร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด

  -         138,000  -  - - อบจ.สตูล
(ส านักปลัดฯ)

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

-              2,600           - -              - อบจ.สตูล
(ส านักปลัดฯ)

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพ่ือใช้ในการภ่ายภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 20 
ล้านพิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

-              19,300         -                -              - ส านักปลัดฯ

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของส านักปลัดฯและ
องค์กร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบท่ี 2 จ านวน 5 ตัว

-              115,000        -                -              - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือทดแทนกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดท่ีช ารุด ณ บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมคงท่ีพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด

  -          33,000  -  - - ส านักปลัดฯ

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือทดแทนอุปกรณ์บันทึกระบบ
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดท่ีช ารุด
ณ บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 16
 ช่อง พร้อมติดต้ังจ านวน 1 เคร่ืองโดย
มีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด

  -          64,000  -  - - ส านักปลัดฯ

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของกองกิจการสภา

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 700 - - กองกิจการสภาฯ

กองกิจการสภาฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 

16,000        17,000         - - - กองกิจการสภาฯ

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) ) จ านวน 2 
เคร่ือง

3,300          2,600           - - - กองกิจการสภาฯ

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-
ด า) จ านวน  1  เคร่ือง

120,000       -  -  - - กองกิจการสภาฯ

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร (ห้องประชุมสภาฯ)

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ
ขนาด กว้าง 80 ซม.X ยาว120ซม
จ านวน  1   ป้าย

2,500           -  -  - - กองกิจการสภาฯ

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง 
พร้อมไมค์ลอย จ านวน 1 ชุด

12,000         -  -  - - กองกิจการสภาฯ
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28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองกิจการสภาฯและ
องค์กร

 กล้องบันทึกวีดีโอ  จ านวน 1 ตัว         45,000  -  -  - - กองกิจการสภาฯ

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองกิจการสภาฯและ
องค์กร

 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

        19,300  -  -  - - กองกิจการสภาฯ

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access  Point) จ านวน 1 เคร่ือง

 - 23,000          -  - - กองกิจการสภาฯ

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของงกองแผนฯ
และองค์กร

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  - 1,400 - - กองแผนฯ

กองแผนฯ
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32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองแผนฯ
และองค์กร

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ือง

16,000        17,000         - - - กองแผนฯ

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของ กองแผนฯและองค์กร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  จ านวน 2 เคร่ือง 3,200          2,500           - - - กองแผนฯ

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองแผนฯและองค์กร

เคร่ืองโทรสาร  จ านวน 1 เคร่ือง 18,000         -  -  - - กองแผนฯ

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองแผนฯและองค์กร

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  จ านวน
 1 เคร่ือง

4,290           -  -  - - กองแผนฯ

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของกองคลัง

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  - 1,400 - - กองคลัง
 กองคลัง
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37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access  Point) จ านวน 1 เคร่ือง

 - 23,000          -  - - กองคลัง

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง        

48,000        51,000         - - - กองคลัง

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

 เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้าขนาด  800 
VA จ านวน 6 เคร่ือง

9,600          7,500           - - - กองคลัง

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า 
จ านวน   3  เคร่ือง                   

3,300          5,200           - - - กองคลัง

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

 รถจักรยานยนต์ขนาด 110 CC
จ านวน 1 คัน  

38,000         -  -  - - กองคลัง

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

 เคร่ืองพิมพ์เช็คจ านวน 1 เคร่ือง 35,000         -  -  - - กองคลัง

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

 - กล้องถ่ายรูปดิจิตอลแบบคอมแพค
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน
พิกแซล จ านวน 1 เคร่ือง

14,000         -  -  - - กองคลัง
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44 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังและองค์กร

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 7,200           -  - - กองคลัง

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังฯ และองค์กร
 - เพ่ือใช้ส าหรับการท าความสะอาด
ท่ีบ่อน้ าพุร้อนของ อบจ.สตูล

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง
จ านวน 1 เคร่ือง

19,000         -  -  - - กองคลัง

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังฯ และองค์กร
 - เพ่ือใช้ส าหรับตัดหญ้าปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท่ีบ่อน้ าพุร้อนของ อบจ.สตูล

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,500           -  -  - - กองคลัง

47 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังฯ และองค์กร
- เพ่ือใช้ส าหรับบริการผู้พิการ
ประจ าบ่อน้ าพุร้อนของ อบจ.สตูล

รถเข็นชนิดน่ัง   จ านวน 1 คัน 6,900           -  -  - - กองคลัง

48 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย
อบจ.สตูล

 - เคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติ  ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 กิโลกรัม จ านวน  1 เคร่ือง

48,000  -   - - กองคลัง
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49 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

 - เคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า  220
 V. ท่อดูด 2 น้ิว   Power ไม่น้อยกว่า 
0.55 KW  จ านวน  1 เคร่ือง

5,600  -  -  - - กองคลัง

50 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของกองพัสดุ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 700 - - กองพัสดุฯ

51 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

 - โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
จ านวน 3 ชุด

29,550         -  - - - กองพัสดุฯ

52 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

เก้าอ้ีส านักงาน ห้องประชุม 
จ านวน 10 ตัว

33,000         -  -  - - กองพัสดุฯ

53 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1200X12000 dpi จ านวน 1 เคร่ือง

8,500           -  -  - - กองพัสดุฯ

 กองพัสดุฯ
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54 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

เคร่ืองบันทึกเสียง ขนาดความจุ 16 GB
 จ านวน 1 เคร่ือง

5,000           -  -  - - กองพัสดุฯ

55 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access  Point) จ านวน 1 เคร่ือง

 - 23,000          -  - - กองพัสดุฯ

56 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2 เคร่ือง

 -          34,000  -  - - กองพัสดุฯ

57 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -            5,200  -  -  - กองพัสดุฯ

58 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองพัสดุฯและองค์กร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -            5,000  -  -  - กองพัสดุฯ
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

59 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของกองส่งเสริมฯ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 700 - - กองส่งเสริมฯ

60 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480
 Watts)  จ านวน 7 เคร่ือง

6,400          12,500         - - - กองส่งเสริมฯ

61 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน  1 เคร่ือง

9,000           -  -  - - กองส่งเสริมฯ

62 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
แบบมือโยก จ านวน 1 เคร่ือง

12,000        - - - - กองส่งเสริมฯ

63 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือใช้ส าหรับบันทึกเสียงและการ
จัดท ารายงานการประชุมต่างๆ 
ของกองส่งเสริมฯ

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จ านวน
 1 เคร่ือง

4,500          -               -                -              - กองส่งเสริมฯ

 กองส่งเสริมฯ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000        - - - - กองส่งเสริมฯ

65 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง

3,300          - - -              - กองส่งเสริมฯ

66 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

คูลเลอร์ 2 หัวจ่าย  ขนาด 45 ซม.      
 จ านวน 1 ถัง

4,500          - - - - กองส่งเสริมฯ

67 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพ่ือใช้รับภาพในการน าเสนองาน
ต่างๆ นอกสถานท่ีของกองส่งเสริมฯ

จอรับภาพ แบบต้ังพ้ืนขนาดเส้นทะแยง
มุม 60 น้ิว จ านวน 1 จอ

6,000           - -                - - กองส่งเสริมฯ

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพ่ือใช้ในน าเสนองานต่างๆ 
นอกสถานท่ีของกองส่งเสริมฯ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน  1 เคร่ือง

24,000         - -                - - กองส่งเสริมฯ
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(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

69 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ส่งเสริมฯ

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง 
พร้อมไมค์ลอย จ านวน   1 ชุด

- 12,000         - -              - กองส่งเสริมฯ

70 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
จ านวน 2 เคร่ือง

 -            5,200  -  - - กองส่งเสริมฯ

71 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองส่งเสริมฯและ
องค์กร

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 2 เคร่ือง

 -          34,000  -  - - กองส่งเสริมฯ

    2,914,340         685,600             5,600                -                -   

1 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

เคร่ืองป๊ัมน้ าสแตนเลส 
ทนน้ าเดือด 110° c  ขนาด ½ HP ท่อ
ดูด 1¼  ท่อส่ง 1 น้ิว ปีละ 1 เคร่ือง

 - - 10,000           10,000          - กองคลัง

2 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งขนาดไม่น้อย
กว่า 1 แรง ท่อส่ง 1½ น้ิว 
ปีละ 1 เคร่ือง

- - 6,500             6,500           - กองคลัง

รวม

    2.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์ 251



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

3 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

ช้ันวางของ 2 ช้ัน จ านวน 2 ตัว - - 10,000            -  - กองคลัง

4 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

ตู้บานเล่ือน บานกระจก
จ านวน 1 ตู้

- - 7,500             - - กองคลัง

5 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

เคาเตอร์จ าหน่ายบัตร พร้อมเก้าอ้ี
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 -โต๊ะมีบังหน้า    1 ตัว
 -ตู้ไม้โครงเหล็ก  2 ตัว
 -เก้าอ้ี              2 ตัว

- - 23,000            -  - กองคลัง

6 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

ตู้เส้ือผ้า  จ านวน 1 ตัว - - 18,000            -  - กองคลัง

7 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 200 V.
 ท่อดูด 2 น้ิว Power ไม่น้อยกว่า 055 
KW จ านวน 1 เคร่ือง

- - - 5,600           - กองคลัง
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

8 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของแหล่งท่องเท่ียว
บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย

เคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 
21 กก. จ านวน 1 เคร่ือง

- - - 85,900          - กองคลัง

9 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร

130,000      - - - - กองการศึกษาฯ

10 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

ถังขยะพลาสติกขนาด 240 ลิตร ฝามี
ช่องเปิด จ านวน 15 ถัง

45,000        - - - - กองการศึกษาฯ

11 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 16,900        - - - - กองการศึกษาฯ

12 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

ถังดับเพลิงประจ าสนามกีฬา ขนาด 10
 ปอนด์ สีแดง จ านวน 6 ถัง

18,000        - - - - กองการศึกษาฯ

 กองการศึกษาฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

13 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

ครุภัณฑ์กีฬาประจ าลานกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองบริหารไหล่ แขน ขาและข้อ
สะโพกแบบคู่                             
2. เคร่ืองย่ าสลับเท้า บริหารขา ข้อเข่า
แบบคู่                                 
3.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขา ข้อเข่า 
กล้ามท้องแบบคู่     
4. เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขา แบบยัน
เท้า แบบ  4 คน
5. เคร่ืองบริหารไหล่และแขน แบบดัน
อกยกตัวคู่ 
6. เคร่ืองบริหารแขนไหล่ 
แบบพวงมาลัยคู่ 
7. เคร่ืองบริหารไหล่และแขน
 แบบดึงอกยกตัวคู่      
8. เคร่ืองบริหารขา สะโพก
แบบเดินอากาศคู่  
9. เคร่ืองบริหารเอวแบบน่ังและยืน

1,000,000    - - - - กองการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ์ 254



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

(ต่อ)
10. เคร่ืองหมุนบริหารเอว แบบท่ี 3 11.
 เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือท้อง แบบ
กรรเชียงบกคู่
12. เคร่ืองบริหารขา แบบสกีบกคู่ 
อุปกรณ์เดินอากาศ 
13. อุปกรณ์ชิทอัพกล้ามท้อง แบบคู่
14. เคร่ืองแกว่งบริหารขา ข้อสะโพก 
แบบคู่                          
15. อุปกรณ์ยกและยืดตัว บริหาร
กล้ามเน้ือแบบเอนกประสงค์
16. จักรยานบริหารขา ข้อเข่า แบบคู่
17. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้องคู่

กองการศึกษาฯ

14 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

สตาร์ทต้ิงบล็อก กรีฑา จ านวน 8 บล็อก 136,000      - - - - กองการศึกษาฯ

15 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

แท่นรับเหรียญรางวัล  จ านวน 1 แท่น 17,000        - - - - กองการศึกษาฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

16 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

 โซฟาส าหรับแขกผู้มีเกียรติ จ านวน 1 
ชุด

15,000        - - - - กองการศึกษาฯ

17 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

แท่นส าหรับผู้ตัดสินกรีฑาประจ าจุดเส้น
ชัย  8 ช้ัน  จ านวน 1 แท่น

30,000         - - - - กองการศึกษาฯ

18 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา  เพ่ือให้ห้องฟิตเนส
 สนามกีฬา อบจ.สตูล 
มีเคร่ืองออกก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน

อุปกรณ์กีฬา ส าหรับห้องพิตเนส 
1.เคร่ืองจักรยานแบบน่ังพิง
2.เคร่ืองจักรยานแบบน่ังตรง
3.เคร่ืองว่ิงวงรี
4.เคร่ืองฝึกกล้ามเน้ือขารวม
5.เก้าอ้ีบริหารปรับระดับ
6.เคร่ืองช่วยฝึกกล้ามเน้ือ
7.เก้าอ้ีฝึกกล้ามเน้ือหน้าท้อง
8.เก้าอ้ีฝึกกล้ามเน้ือขาส่วนล่าง
9.เก้าอ้ีบริหารแนวราบ
10.ชุดบริหารกล้ามเน้ือแบบอเนกประสงค์
11.ลู่ว่ิงไฟฟ้า
12.เคร่ืองออกก าลังกาย 4 สถานี
13.เคร่ืองยืดคลายกล้ามเน้ือ
14.ชุดดัมเบลล์หุ้มยาง

2,000,000    - - -  - กองการศึกษาฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

19 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใน
การบริการประชาชน ณ ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง120 ซม. ยาว 60 ซม.
สูง 75 ซม. 
 - ท าด้วยไม้ 
 - มี 2 ล้ินชัก

          7,000 - - - - ส านักปลัดฯ

20 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   ส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ปฏิบัติงานในการบริการประชาชน 
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

โต๊ะคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ตัว
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง120 ซม. ยาว 60 ซม. 
สูง 75 ซม. 
 - ท าด้วยไม้ 
 - มี 1 ล้ินชัก

3,800          - - - - ส านักปลัดฯ

21 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   ส าหรับเจ้าหน้าท่ีน่ังปฏิบัติงาน
ในการบริการประชาชน 
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

เก้าอ้ีท างาน จ านวน 6 ตัว
 -  เก้าอ้ีบุหนัง 
 - มีท่ีวางแขน 
 -  ขา 5 แฉกท าด้วยเหล็กมีล้อเล่ือน
 - สามารถปรับระดับสูงต่ าได้

12,000        - - - - ส านักปลัดฯ

 ส านักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์ 257



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

22 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   ส าหรับประชาชนพักคอยระหว่าง
การใช้บริการ ณ ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง  จ านวน 50 แถว
 - เก้าอ้ีพลาสติกข้ึนรูป 
 - ขาท าด้วยเหล็กพ่นสี

130,000      - - - - ส านักปลัดฯ

23 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส าหรับจัดเก็บเอกสาร
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

ตู้เหล็ก จ านวน 1 ตู้
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง118 ซม. ยาว
 40 ซม.สูง 87 ซม.
 - แบ่งออกเป็น 3 แถว
 - มี 4 ล้ินชัก 1 แถว
 - มีประตู 1 บาน 1 แถว
 - มีช้ันวางไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน ไม่มีบาน
บิด 1 แถว

4,900          - - - - ส านักปลัดฯ

24 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   ส าหรับลดอุณหภูมิห้อง
ท่ีจัดเก็บอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด,ชุดเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์
เพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง  ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 
BTU พร้อมติดต้ัง  จ านวน 1 เคร่ือง

17,000        - - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

25 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ส าหรับกันแดดสถานท่ีสูบบุหร่ี     
 ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

เต้นท์ จ านวน 1 หลัง
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 3  ม. ยาว 3
 ม.  สูง 2 ม.

4,500          - - - - ส านักปลัดฯ

26 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 เพ่ือส่ือสารระหว่างเรือและ
เจ้าหน้าท่ีบนฝ่ัง ณ ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

วิทยุส่ือสารระบบทวนสัญญาณพร้อม
ติดต้ัง 1 ชุด  ประกอบด้วย
 - เคร่ืองรับส่งย่านความถ่ี 245.00 Mhz 
จ านวน 2 เคร่ือง
 - รีพีตเตอร์ 
 - เพาเวอร์ซับพลาย 
 - สายน าสัญญาณ
 - เสาทาวเวอร์สูง 18 เมตร พร้อม
สายอากาศ 4 ห่วง  2 ชุด

166,000       -  -  - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

27 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

 ส าหรับประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ประชาชน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

ระบบเสียงตามสาย พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด
 - ไมโครโฟนไร้สาย  แบบมีด้ามจับ     
จ านวน 2 ชุด
 - ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบคอเส้ือ 
จ านวน 1 ชุด
 - ไมโครโฟนเสียงตามสาย 
จ านวน 1 ตัว
 - ล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 วัตต์ จ านวน 6 ตัว
 - เคร่ืองขยายเสียง ไม่น้อยกว่า 
240 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองขยายเสียง ไม่น้อยกว่า 
360 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองขยายเสียงพร้อมผสม
สัญญาณเสียง ขนาด  ไม่น้อยกว่า
1,200 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

240,200      - - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

28 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

  เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน/
นักท่องเท่ียวและส่วนราชการ
 ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด
 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไปจ านวน 6 ตัว
 - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน
 3 เคร่ือง
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 จอ
 - ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 27 U 
จ านวน 1 ตู้
 -  ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 9 U 
จ านวน 2 ตู้
- สาย LAN ชนิด Cat 6 แบบภายนอก
อาคาร จ านวน 1 ลัง
(ต่อ)

350,850      - - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

- เสาสแตนเสส สูงไม่น้อยกว่า 1.60 ม. 
จ านวน 5 ต้น
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการติดต้ัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561

29 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 - เพ่ือแสดงตารางเวลาเรือออก ใน
แต่ละเท่ียว ให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว ณ ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

 ระบบตารางเวลาแสดงเวลาเรือเข้า - 
ออก พร้อมติดต้ังจ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ
ท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
- โทรทัศน์ LED  ขนาด 24 น้ิว  
จ านวน 4 เคร่ือง 
- โทรทัศน์ LED  ขนาด 55  น้ิว     
จ านวน  2 เคร่ือง
- ชุดขาแขวนจอโทรทัศน์ 
จ านวน 6 ชุด 
- ตัวขยายสัญญาณ HDMI Extender
 2 ชุด
- ตัวกระจายสัญญาณ 
HDMI spiliter 1 ชุด 

226,600 - - -  - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

30 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน   เพ่ือใช้ระบายอากาศภายในอาคาร
ท่าเทียบเรือบริการนักท่องเท่ียว  
ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

พัดลมระบายอากาศ 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - พัดลมระบายอากาศ 
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 
36 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง
 - พัดลมระบายอากาศ 
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
 40 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง
 - ขาต้ังพัดลมระบายอากาศ
 จ านวน 6 ช้ิน

288,400  -  -  -  - ส านักปลัดฯ

31 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในการ
บริการประชาชน ณ ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน   จ านวน 1 เคร่ือง

16,000  -  -  - - ส านักปลัดฯ

32 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในการ
บริการประชาชน ณ ท่าเทียบเรือ
ปากบารา

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 
1 เคร่ือง

9,000 - - - - ส านักปลัดฯ
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

33 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของท่าเทียบเรือปากบารา

ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม ส าหรับ
ห้องประชุม ท่าเทียบเรือปากบารา
จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย
 1. โต๊ะประชุมมีบังตา ขนาด 
180x60x75 ซม จ านวน 6 ตัว
 2. โต๊ะประชุมมีบังตา ขนาด 
120x60x75 ซม จ านวน 1 ตัว
 3. โต๊ะโค้งเข้ามุมโต๊ะ ขนาด 
65x65x75 ซม. จ านวน 2 ตัว

  -          31,200  -  - - ส านักปลัดฯ

34 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของท่าเทียบเรือปากบารา

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีประชุมขาชุบโครเมียม
เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม ส าหรับห้อง
ประชุมท่าเทียบเรือปากบารา จ านวน 
25 ตัว

         18,750  -  - - ส านักปลัดฯ

35 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขน
ส่ิงของเข้าท่าเทียบเรือปากบารา

รถเข็นบรรทุก มีร้ัวก้ัน ล้อซ่ีลวด (โครง
เหล็ก) จ านวน 1 คัน

- 3,000           - -              -   ส านักปลัดฯ

    4,884,150          52,950           75,000        108,000 -
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

1 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จัดหาเคร่ืองจักรกล
- รถตักหน้าขุดหลัง  ชนิดขับเคล่ือน 4 
ล้อ จ านวน 1 คัน

- - -       3,300,000 - กองช่าง

2 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  - รถเกล่ียดิน  จ านวน 1 คัน - - 7,500,000 - - กองช่าง

3 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของกองช่าง

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 700 - - กองช่าง

4 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน รถสุขาเคล่ือนท่ี จ านวน 1 คัน - -        6,800,000 - - กองช่าง

กองช่าง

    3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

5 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  - รถบรรทุก 6 ล้อ แบบกะบะเทท้าย  
จ านวน 2 คัน

- 1,980,000 - 1,980,000 - กองช่าง

6 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่างและองค์กร
 - เพ่ือน าเทคโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การบริหารองค์กร

 - จัดหาเคร่ืองมือส าหรับซ่อม
เคร่ืองจักรกล

100,000 - - - - กองช่าง

7 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่างและองค์กร

 - เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณแบบ
ดาวเทียมแบบพกพา  จ านวน 1 เคร่ือง
 
  

25,000 - - - - กองช่าง

8 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่างและองค์กร

 - ล้อวัดระยะ  จ านวน 1 อัน 13,000 - - - - กองช่าง

9 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่างและองค์กร

 - เทปวัดระยะ ความยาว  50 ม. 
จ านวน  3 อัน  (ราคา 2,500บาท 
ต่ออัน)
 - เทปวัดระยะ ความยาว
 30 ม.  จ านวน 2 อัน 
(ราคา 1,500บาท ต่ออัน)

10,500 - - - - กองช่าง
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

10 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่างและองค์กร

 - ไม้โพน  จ านวน  4  อัน 10,000 - - - - กองช่าง

11 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่างและองค์กร

 - ไม้สต๊าฟแบบสไลด์ ความยาว 4 ม. 
จ านวน 4  อัน

12,000 - - - - กองช่าง

12 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์กร

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน  จ านวน 1  เคร่ือง  

- 17,000 - - - กองช่าง

13 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์กร

 - เคร่ืองพิมพ์ชนิด Laser ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 2,600 -  - - กองช่าง

14 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่าง

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล  จ านวน  1 เคร่ือง

21,000 - - - - กองช่าง
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(บาท)
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(บาท)
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เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

15 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองช่าง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  800  VA
จ านวน  5  เคร่ือง

14,000 2,500 -  - - กองช่าง

16 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 เก่ียวกับ
การค านวณราคางานก่อสร้างของ
ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล  แบบท่ี1 จ านวน 1 เคร่ือง 
( 22,000.-บาท)
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(3,800.- บาท)และชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย ( 11,000.-บาท)

36,800 - - - - กองช่าง

17 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองช่างและองค์กร

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

        30,000  -  -  - - กองช่าง

18 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองช่างและองค์กร

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

        16,000  -  -  - - กองช่าง
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รับผิดชอบ

งบประมาณ

19 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองช่างและองค์กร

 ตู้เอกสารแบบ 2 ช้ัน ชนิดบานเล่ือน
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 118 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. จ านวน 2 ตู้

9,800           -  -  - - กองช่าง

20 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองช่างและองค์กร

 - เคร่ืองวัดระยะดิจิตอลแบบเลเซอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

10,000         -  -  - -            กองช่าง

308,100      2,002,100     14,300,700     5,280,000     -

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ืออ่านบัตรข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแทนการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้ใน
การบริหารงานของกองการศึกษาฯ
และองค์กร

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  - 1,400 - - กองการศึกษาฯ

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองการศึกษาฯ
และองค์กร

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 4 เคร่ือง                         

        32,000          34,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

     4. แผนงานการศึกษา
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3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองการศึกษาฯ
และองค์กร

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 3 เคร่ือง

          7,400            2,600  -  - - กองการศึกษาฯ

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองการศึกษาฯ
และองค์กร

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU 
จ านวน 1 เคร่ือง

        23,000 - - -  - กองการศึกษาฯ

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองการศึกษาฯ
และองค์กร

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน
 3 ตู้

 -          11,000  -  -  - กองการศึกษาฯ

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองการศึกษาฯ
และองค์กร

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง 
พร้อมไมค์ลอย

        12,000  -   -   -  - กองการศึกษาฯ
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7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในใช้งาน
คอมพิวเตอร์

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) จ านวน 34 ตัว
2. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1000 VA/630 
WATT จ านวน 1 เคร่ือง
3. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA/480 
WATT จ านวน 5 เคร่ือง
4. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ RACK ขนาด 19 น้ิว 27 U 
จ านวน 1 ตู้
5. ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ RACK ขนาด 19 น้ิว 9 U 
ลึก 60 cm จ านวน 4 ตู้
6. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Route) ท่ี
รองรับการท าระบบ Firewall,Bandwidth
 Management, Web Proxy , Dynamic
 Routing Protocol (RIP , OSPE,BGP)
,Secure Tunne  จ านวน 1 ตัว
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 48 ช่อง(POE) จ านวน 2 ตัว

- 1,080,000     - - - กองการศึกษาฯ
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งบประมาณ

8 (ต่อ)
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง (POE) จ านวน 4 ตัว
9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง (POE) จ านวน 2 ตัว
10 อุปกรณ์แปลงสายสัญญาณ  
จ านวน 10 ตัว
11. ติดต้ังระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง
(Fiber Optic ชนิด Single mote)
จากศูนย์กลางของโรงเรียนไปยังอาคารต่างๆ
12. ติดต้ังระบบเครือข่ายLAN (Local 
Architecture Netwoek)ในแต่ละอาคาร
ของโรงเรียน

 

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องเรียน
ดิจิตอลให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย
- เพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน

 - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
ส านักงาน  ปีละ  2  เคร่ือง

34,000        32,000         32,000          32,000         32,000       โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องเรียน
ดิจิตอลให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย
- เพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน

 - เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
  ปีละ 2 เคร่ือง

48,000        55,400         55,400          55,400         55,400       โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

โรงเรียนนิคมฯ
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11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องเรียน
ดิจิตอลให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย
- เพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่
น้อยกว่า 120 น้ิว  ปีละ 2 จอ

20,800        26,200         30,600          30,600         30,600       โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องเรียน
ดิจิตอลให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย
- เพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน

- เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  ปีละ 2 เคร่ือง 48,000        41,600         40,000          40,000         40,000       โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องเรียน
ดิจิตอลให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย
- เพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน

- เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง  
ปีละ 2 ชุด

44,800        44,800         44,800          44,800         44,800       โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน

กระดานไวท์บอร์ด ขนาดยาว 4.80 ม.
สูง 1.20 ม. จ านวน 10 ชุด ๆละ 9,000
 บาท

 - - 90,000 -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานอาคารสถานท่ี/ห้องเรียน

พัดลมโคจร 16 น้ิว จ านวน 45 ตัวๆละ
1,950 บาท

 - -            87,750  - - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6
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16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 16 ชุด

        88,000 - - - - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู 
จ านวน 12 ชุด

        66,000 - - - - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ

 - ตู้รางเล่ือนส าหรับเก็บเอกสารส าคัญ
ต่างๆให้เป็นระเบียบ  จ านวน 1 ชุด
 (9 ตู้)

135,000      - - - - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา - เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
- เพ่ือสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน
- เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพและร่างกายท่ี
สมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย

ชุดเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย                            
1. ชุดปราสาทมหาสนุก                
2. ม้าหมุน 6 ท่ีน่ัง(ท่ีน่ังพลาสติก)

300,000       -  -  -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 น้ิว
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  จ านวน 32 ตัว

        59,200  -   -   -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6
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21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน กระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 8 ชุด

        60,000  -   -   -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน ช้ันวางรองเท้า 30 ช่อง 
ขนาด 150*30*90 ซม. จ านวน 5 ชุด

        24,000  -   -   -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 3 ชุด         24,000  -   -   - - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU 
จ านวน 1 เคร่ือง

        17,000  -  -  -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน ประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด

        10,000  -   -   -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน โทรทัศน์สี LED Smart TV ขนาด 55 
น้ิว  จ านวน 3 เคร่ือง

        79,500  -   -   -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตครุภัณฑ์)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

งบประมาณ

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาคารเรียน เตียงพยาบาลพร้อมท่ีนอน 
จ านวน 1 ชุด

        13,000  -   -   -  - โรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

1,145,700    1,327,600     381,950         202,800       202,800      

       5. แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือ/กู้ภัยทางน้ า

ชุดอุปกรณ์ด าน้ า จ านวน 2 ชุด - - 100,000          - - กองช่าง

 -  - 100,000          - -

       6. แผนงานเคหะและชุมชน

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของศูนย์รวบรวมและขนถ่าย
ขยะอันตรายจังหวัดสตูล

รถกระบะพร้อมกระบะพ่วงท้าย
จ านวน 1 คัน

- - -                - 1,000,000    กองช่าง

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของศูนย์รวบรวมและขนถ่าย
ขยะอันตรายจังหวัดสตูล

รถยกแบบงา (Forklift) ขนาดอย่าง
น้อย 1.5 ตัน จ านวน 1 คัน

- - -                - 1,500,000    กองช่าง

 -  - -                - 2,500,000   

9,252,290    4,068,250     14,863,250     5,590,800     2,702,800   

รวม

รวม

รวมท้ังส้ิน 

รวม
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน        
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง                
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
และข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

  1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

 
(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 และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
  1.2 การก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
     (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process  Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)  
          (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness  Evaluation)  
     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 

      ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและพร้อม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนเดือนธันวาคมของทุกปี  

      ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

  1.2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

    1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
    2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
    3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(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)  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    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) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง 
/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 การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม                    
การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 
 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่น ๆ 
 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 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 านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น            
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน            
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป               
เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ                
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น                  
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน 
ได้แก่  S-Strength (จดุแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)                   
O-Opportunity  (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง              
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 
 
 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น   

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม  
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถงึความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
  

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริงท่ีจะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิน่ท่ีเกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

รวมคะแนน 100  

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
  5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ         
     ไดถู้กต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
     สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
     มั่งค่ัง 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  

     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา    10 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปรมิาณ   10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา    10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0   (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนืภายใต้    
          หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,               
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล 
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม   
งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไปตามทีต่ั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ีจานวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) 
ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที ่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global  Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให ้
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 (ผลผลติ 
ของโครงการ)มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย 
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงานและ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใคร 
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (3) การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย           
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง            
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง   
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม                 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับThailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy  หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 (5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย 
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่น             
ที ่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(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
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่า
หรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย              
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ                 
ในรูปแบบอื่นๆ 
 
 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance  Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น             
การก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า   
จะไดร้ับ) 

 (5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงคซ์ึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สดุและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 

(5)  

รวมคะแนน 100  

      การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
              โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณาซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล ตา่ง ๆ จาก 
   1. การใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1) แบบตัวบ่งชี้การปฏ ิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งช ี้การปฏิบ ัติงานจะเป็นการ
รวบรวมข ้อมูลเกี่ยวกับปัจจ ัยน าเข้า กระบวนการ ผลผล ิต และผลกระทบ อ ันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เก ิดขึ้น ตลอดจนใช ้เป็นขอ้มูลในการปรับปร ุงการท างานต่อไป เงือ่นไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งช ี้ 
การปฏิบ ัติงานก็ค ือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเส ียในการกำหนดตัวบ่งช ี้เพราะจะเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมก ัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช ี้เหล ่านั้นในการด าเนินการช ่วย ในการตัดส ินใจได้ตอ่ไป 

2) แบบม ุ่งว ัดผลสัมฤทธิ์เป็นตัวแบบที่สอดคล้องก ับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ล ักษณะของตัวแบบ
น ี้ถือได้ว ่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
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนาว ิธ ีการแก ้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของ
การประเมินเชิงว ิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการว ิพากษ์แผน  
ซึ่งจะใส่หรือน าเข ้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 
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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 
ทั้งยังให้ผู้มีส ่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) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว ่าในขณะนั้นองค ์กรมีจุดแข็งและจุดอ ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุง
หร ือพ ัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถ ึงการก าหนดว ิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลย ุทธ์ และ
แผนปฏ ิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข ั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  1) ประเม ินจุดแข็งและจุดออ่นขององคก์ร  
  2) ก าหนดว ัตถุประสงค์ เป้าหมายหล ักและเป้าหมายย่อย   
  3) ก าหนดแนวทางการเปล ี่ยนแปลง  
  4) เลือกแนวทางการเปล ี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
  5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
  6) การด าเนินการ 
   2. เชิงปริมาณ  (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เช่น 
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
          4. วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
          5. ผลกระทบ (Impact) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

พ.ศ.2557–2560 โดยภาพรวม 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะแรกอยู่ในช่วงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ระยะที่สองเป็นระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ซ่ึงด าเนนิการอยู่ในพ.ศ. 2560 จงึท าให้ประเด็นการพัฒนาท้ังสองระยะแตกต่างกัน ดังนี้  

  ในระยะแรกแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ก าหนดประเด็นพัฒนาไว้ 11 ประเด็นการ
พัฒนา ระยะที่สองก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 7 ประเด็นพัฒนา  
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                จากข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล สามารถสรุปผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสตูล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี                         
พ.ศ.2557- 2559 โดยใช้ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในช่วงระยะเวลาสามปี  ได้ด าเนินการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ทั้งหมด 11 ยุทธศาสตร์ จ านวน 
370 โครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า 

1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ  มีจ านวน 51  โครงการ 
2) การเกษตรยั่งยืน  มีจ านวน 17  โครงการ 
 3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 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 
จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่า มีโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการที่ดีมากที่สุด จ านวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 รองลงมายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ จ านวน 51 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.70  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน 44 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
11.89  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม จ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.35 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 39 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 10.54  ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ  จ านวน 36 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.73   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย จ านวน 30 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 8.11 ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข จ านวน 23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.22  ยุทธศาสตร์
การเกษตรยั่งยืน จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.59  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  จ านวน 15 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 4.05 ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  จ านวน 6 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 1.62 ตามล าดับ 

  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระยะที่สองซึ่งเป็นระยะที่ได้ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาแล้ว 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสตูล ในช่วงปี พ.ศ.
2560 ได้ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ทั้งหมด  
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ จ านวน 172  โครงการ เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  มีจ านวน  23  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  
                     มีจ านวน  6 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง มีจ านวน 23 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
                     มีจ านวน  6 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                     มีจ านวน 16 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  

                          มีจ านวน 55 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล มีจ านวน  43  โครงการ 

จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่า มีโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 
รองลงมายุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จ านวน 43 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.70  
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง จ านวน  23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.89  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  และยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน จ านวน 6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.54  ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนได้รับการบริการสาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในระดับหนึ่ง  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

           4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

      จากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล                
มีผลกระทบจากการด าเนินงานดังนี้ 

      ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมภายในจังหวัด เพ่ือรองรับ
จ านวนนักนักท่องเที่ยวที่มีความนิยมมาเที่ยวในจังหวัดสตูลเพ่ิมมากขึ้น ท าให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีความ
เสื่อมโทรมลง มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีในแหล่งท่องเที่ยว  
                ในด้านการคมนาคมภายในจังหวัด ประชาชนมีความต้องการใช้เส้นทางคมนาคมในเขตทางหลวง
ชนบทจ านวนมากขึ้น แม้จะมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในชนบทแต่มีจ านวนเส้นทางคมนาคม              
อีกมากที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและบูรณะให้ได้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในชนบทได้รับความ
สะดวก ในการสัญจรมากข้ึนด้วย  
                ในด้านปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นไปสู่กลุ่มเด็ก ประชาชน 
ผู้ว่างงาน เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในเขต
อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู  
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  ในด้านการเกษตร ประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากราคายางพาราและ
ปาล์มน้ ามันราคาตกต่ า แม้จะมีการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต แต่ไม่สามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องได้   
  ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะอันตราย) มีแนวโน้มที่ประชาชนในแต่ละชุมชนให้
ความสนใจในการคัดแยกขยะอันตรายให้ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น  
  ในด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเพ่ือนันทนาการ และให้ความสนใจ
กีฬาเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  จนท าให้เป็นประเพณี            
ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ โดยเฉพาะการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล และว่าวนานาชาติซึ่งเป็นเป็น
ประเพณีท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสงบในชุมชน
เพ่ิมข้ึน  

        สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

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

     3) ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมีโครงการ/กิจกรรม จ านวนมาก แต่งบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฯ           
มีอย่างจ ากัด  ซึ่งเป็นผลให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดฯ ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  
 4) มีการบูรณาการแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด แต่ท้องถิ่น                    
ไม่สามารถน างบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดมาด าเนินการเองได้โดยตรงท าให้การด าเนินการล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

          แนวทางการแก้ไข 
     1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน          
ทุกระดับในการเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและหาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกัน  
     2) โครงการร้องขอในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนมาด าเนินการ เพ่ือให้โครงการได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง  
     3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ควรเป็นองค์กรประสานการ
คัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้านภายในเขตอ าเภอที่ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า 2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งให้คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด พิจารณาน าบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และลดจ านวนการร้องขอที่องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล
ต าบล ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยตรง 

         4) จัดหางบประมาณจากส่วนราชการอ่ืนมาด าเนินการโครงการในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ตนเองเพ่ิมข้ึน   




	1
	1 ประกาศ
	2 คำนำ
	3 สารบัญ
	4 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
	5 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผน
	6 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 ค่าเป้าหมาย
	7 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.7 จุดยืน
	8 ส่วนที่ 2 ข้อ2.8 ผังความเชื่อมโยง
	9 ส่วนที่ 2 ข้อ 3 การวิเคราะห์
	10 ส่วนที่ 3
	11 สรุป ผ 01  
	12 สรุป ผ 02
	13 ผ.02 ยธ 1
	14 ผ.02  ยธ 2
	15  ผ.02 ยธ 3
	16 ผ.02 ยธ 4
	17 ผ.02  ยธ 5
	18 ผ.02  ยธ 6
	19 ผ.02 ยธ 7
	20 สรุป ผ02-1
	21  ผ02-1 ยธ 1
	22 ผ.02-1 ยธ 3
	23 ผ.02-1 ยธ 4
	24 ผ02-1 ยธ 6
	25 สรุปครุภัณฑ์ ผ.03
	26 ผ03 รายละเอียดครุภัณฑ์
	27 ส่วนที่ 4 การติดตาม 
	2

